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ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията на Съвета
на Европа за закрила на децата от сексуална
експлоатация и сексуално насилие
Член единствен. Ратифицира Конвенцията
на Съвета на Европа за закрила на децата от
сексуална експлоатация и сексуално насилие,
подписана на 25 октомври 2007 г. в Ланзароте,
Испания, със следните резерви и декларации:

1. Резерва по чл. 20, параграф 4: „Република
България заявява, че няма да прилага изцяло
параграф 1.е на чл. 20.“
2. Резерва по чл. 21, параграф 2: „Република
България ще прилага параграф 1.в на чл. 21
само по отношение на случаите, в които деца
са били набирани или принудени, в съответствие с параграф 1.а или б на цитирания член.“
3. Резерва по чл. 24, параграф 3: „Република България заявява, че няма да прилага
изцяло параграф 2 на чл. 24 по отношение
на нарушенията, установени в съответствие
с чл. 20, параграф 1.е.“
4. Декларация по чл. 37, параграф 2: „Република България определя като национален
орган, отговорен по смисъла на чл. 37, параграф 1 от конвенцията:
Научноизследователски институт по
криминалистика и криминология,
бул. „Александър Малинов“ № 1,
1715 София, пощенска кутия 934.
Тел. 359 2 982 9006
Факс: 359 2 987 8210
E-mail: int.27@mvr.bg.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12083
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 222
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам вицеадмирал Минко Славов
Кавалджиев с орден „За военна заслуга“ първа
степен за дългогодишна безупречна служба,
принос за развитието и укрепването на Българската армия и заслуги към отбраната на
страната.
Издаден в София на 4 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на отбраната: Аню Ангелов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12208

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите,
условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(ДВ, бр. 92 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 5:
„(5) Атестационният формуляр се подписва на всяка страница от атестирания и
атестиращия.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на отбраната може да
оправомощи длъжностни лица от Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната за
старши атестиращи по ал. 1, т. 3.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят
на съответната структу ра отговаря и със
своя заповед организира провеждането на
атестирането.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
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1. Точка 4 се изменя така:
„4. обучаващите се в професионалните
сержантски (старшински) колежи, както и
обучаващите се в редовна форма на обучение
във висшите военни училища и академии
в страната и в чужбина или в курсове със
срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии
извън територията на страната;“.
§ 5. В чл. 7, т. 1 след думите „от атестирания офицер“ се добавят „офицерски кандидат
и сержант (старшина)“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Ч л. 8. Пр оце с ът по ат е с т и ра не т о на
военнослужещите започва на 1 януари и
завършва на 31 декември на съответната
година и включва:
1. съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през
атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните
офицери, офицерски кандидати и сержанти
(старшини) и атестиращия – от 1 януари до
31 януари на съответната година;
2. провеж дане на меж динни срещи за
отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели
и актуализирането им, при необходимост,
от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и
атестиращия – от 1 март до 30 септември
на съответната година;
3. нанасяне на оценките от длъжностните
лица по чл. 15 – от 1 февруари до 30 септември на съответната година;
4. определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания – от
1 октомври до 15 октомври на съответната
година;
5. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му
развитие от атестиращия – от 16 октомври
до 31 октомври на съответната година;
6. работа на апелативните комисии – от
1 ноември до 15 ноември на съответната
година;
7. форм и ра не на к ра йни т е оценк и о т
старшия атестиращ, определяне на потенциала и запознаване на атестираните с резултатите – от 16 ноември до 30 ноември на
съответната година;
8. въвеждане на данните по чл. 12 – от
1 декември до 31 декември на съответната
година.“
§ 7. Създава се нов чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Военнослужещите се атестират
във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не
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по-малко от 6 месеца през атестационния
период по чл. 8.
(2) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или
ръководителите на съответните структури
организират процеса по атестирането извън
сроковете по чл. 8.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„Чл. 9. (1) При атестирането на военнослужещите се попълват атестационни формуляри, както следва:“;
б) в т. 1 думите „Съвместното оперативно
командване, щабовете на видовете въоръжени сили и Щабът по осиг у ряването и
поддръжката“ се заменят със „Съвместното
командване на силите и командванията на
видовете въоръжени сили“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Поставянето на оценка 1 и оценка
5 съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 2, както и
оценка 1 и оценка 10 съгласно чл. 14, ал. 1
от атестиращия, се консултира със старшия
атестиращ.
(3) В случите по ал. 2 старшият атестиращ
отразява мнението си в коментара на раздел
„Оценяване и отчитане на изпълнението“ в
съответния атестационен формуляр.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 9. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 3:
„3. оценка на възможностите за обучение.“
§ 10. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Длъжностните лица от структурите
по управление на човешките ресурси (по
лични я състав) нанасят в атестационни я
формуляр на атестирания справки за приложените поощрения и наложените дисциплинарни наказания въз основа на данните
в служебния му картон за награди, отличия
и наказания, както и оценки от завършени
курсове и обучения.“
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Преди изтичане на срока по чл. 8,
т. 8 и в случаите по чл. 5, т. 4 – 9 при необходимост се ползва последната изготвена
атестация.“
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 формулата „КО = 0,4 СО + 0,6
ОА“ се заменя с „КО = 0,35 СО + 0,65 ОА“.
2. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „две“.
§ 13. В чл. 18, ал. 1 думата „четири“ се
заменя с „три“.
§ 14. Създава се нов чл. 19а:
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„Чл. 19а. Старшият атестиращ може да
коригира по собствена преценка до двадесет
на сто от общия брой на оценките, дори те
да не са спорни.“
§ 15. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1,
т. 5 се правят следните допълнения:
1. Под думите „II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ Н А ЦЕЛИТЕ“ се добавя
нов ред:
„
Оценявани
компетентности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

“
2. В раздел „V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“ се добавя т. 3:
„3. Оценка на възможностите за обучение:
не се
препоръчва
обучение

п репор ъч ително е да
се обучава за
придобиване
на квалификация по военно дело

п репор ъч ително е да
се обучава за
придобиване
на образователно-квалифи к а ц ион на
степен по
военно
дело

“
§ 16. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1,
т. 6 в раздел „IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“ се добавя т. 3:
„3. Оценка на възможностите за обучение:
не се
препоръчва
обучение

п репоръч ително е да се
обу чава за
при добиване
на к ва лификация в учебен цент ър
или професионален колеж

п репор ъч ително е да
се обу ча ва
във ВВУ за
придобиване
на образователно-квалифи к а ц ион на
степен по
военно дело
и ли к ва лифи к а ц и я по
военно дело

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
12209
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за частни съдебни
изпълнители (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 56 от 2009 г.)
§ 1. В ал. 2 на чл. 3 след думите „под
формата на тест“ се добавя „съставен от 50
въпроса“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В изречение първо на ал. 1 текстът „и
определя броя верни отговори, който съответства на оценките по чл. 10, ал. 2“ се заличава.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Кандидатите не могат да използват
нормат ивни ак тове и съдебна п рак т ика.
Кандидат, който използва такива помагала,
се отстранява от участие в изпита. По време
на изпита кандидатите могат да пишат само
със син химикал, като отбелязват отговорите
със знака „х“ (хикс).“
§ 3. В ал. 3 на чл. 10 се добавя следното
изречение:
„Оценките се определят, както следва:
1. отличен (6) – за 48 – 50 верни отговора;
2. отличен (5.50) – за 45 – 47 верни отговора;
3. много добър(5.00) – за 42 – 44 верни
отговора;
4. много добър (4.50) – за 39 – 41 верни
отговора;
5. добър (4.00) – за 36 – 38 верни отговора;
6. добър (3.50) – за 33 – 35 верни отговора;
7. среден (3.00) – за 30 – 32 верни отговора;
8. среден (2.50) – за 27 – 29 верни отговора, и
9. слаб (2) – до 26 верни отговора.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Христо Ангелов
12293

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 6
от 1 ноември 2011 г.

за изискванията за пощенската сигурност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията за пощенската сигурност, отнасящи се до:
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1. охраната и опазването на пощенските
пратки, паричните средства и ценните пратки, имуществото на пощенските оператори,
живота и здравето на пощенските служители
и на потребителите на пощенски услуги,
опа зва не т а й нат а на кор е спон ден ц и я т а ,
осигуряване неприкосновеността на пощенските пратки, защита на личните данни и
предотвратяване изпирането на пари чрез
пощенската мрежа;
2. защита на пощенския трафик и недопускане приемането, пренасянето и доставянето
чрез пощенската мрежа на забранени предмети
и вещества;
3. недопускане приемането, пренасянето
и доставянето на пощенски пратки, за които
цената на услугата е предплатена с подправени
или извадени от употреба пощенски марки
или с невалидни пощенски отпечатъци, както
и на подправени пощенски продукти;
4. съхранението, опазването и унищожаването на служебните документи, пощенските
печати и датните клейма;
5. контрола по спазването и изпълнението
на изискванията за пощенската сигурност.
(2) Наредбата се прилага по отношение
на всички пощенски оператори, извършващи
пощенски услуги на територията на Република
България.
(3) Пощенските оператори изпълняват изискванията на наредбата чрез изграждане на
структура по сигурността, която е неразделна
част от основната им организационна форма.
(4) Пощенските оператори съдействат на
компетентните държавни органи за обезпечаване сигурността на пощенските пратки.
Г л а в а

в т о р а

ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ
ПРАТКИ
Чл. 2. Пощенските оператори предприемат
мерки за охрана и опазване на пощенските
пратки, като:
1. монтират на подходящи за целта места
и използват пощенски кутии за приемане на
пощенски пратки с технически характеристики, възпрепятстващи неправомерен достъп
до приетите вече пратки;
2. изпълняват изискванията за сигурност,
охрана и достъп до сградите и помещенията за приемане, обработка и съхранение на
пощенските пратки съгласно действащото
законодателство и предписанията на компетентните органи;
3. използват мастила и лепила, притежаващи сертификат от акредитирана лаборатория
относно техническите им характеристики и
съдържанието на вредни вещества;
4. използват пощенски чували и контейнери, притежаващи технически и технологични
осигу ровки срещу повреда и кражба при
пренасяне на пощенските пратки;
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5. използват за затваряне на пощенските
чували и контейнерите пломби, притежаващи уникален сериен номер и сертификат от
производителя;
6. използват пощенски чували с ограничителни въжета при пренасяне на ускорените
пощенски пратки, както и на международните
препоръчани пощенски пратки;
7. осигуряват въвеждането в експлоатация
и използването на система за наблюдение
и контрол на технологичния процес в помещенията за обработка и съхранение на
пощенски пратки, както и в прилежащите
им пространства.
Чл. 3. Пощенските оператори предприемат
допълнителни мерки за охрана и опазване
на международните пощенски пратки, като:
1. информират заинтересованите пощенски
оператори за всяко възникнало нарушение
на изискванията за охрана и опазване на
пощенските пратки;
2. изготвят вътрешни правила за организацията и взаимодействието с превозвачите,
съдържащи изисквания за:
а) обработка на пощенските пратки съгласно утвърдена технология;
б) съхранение и защита на пощенските
пратки от атмосферни влияния, посегателства,
унищожаване, повреждане или загубване;
в) своевременно предаване на пощенските
пратки от превозвачите на пощенските оператори и обратно;
г) връщане на пощенск и т е п рат к и о т
превозвачите на пощенските оператори във
възможно най-кратки срокове, когато тяхното
пренасяне е невъзможно;
3. осигуряват задължително присъствие на
упълномощен представител при приемането
и предаването на пощенските пратки в разменните възли и летището;
4. осъществяват контрол на всички международни пощенски пратки относно състоянието и надеж дност та на пощенск ите
чували, контейнерите и приспособленията за
затварянето им;
5. въвеж дат сис т ема за п рос лед я ва не
и конт рол на меж д у народните пощенск и
пратки;
6. оформят съпроводителните документи
за международните пощенски пратки в съответствие с вътрешните и с международните
изисквания;
7. отразяват в съпроводителните документи всички данни за транзитните пощенски
пратки;
8. осигуряват подписване на съпроводителните документи от упълномощен представител на превозвача в момента на приемане
на международните пощенски пратки;
9. отразяват в съпроводителните документи наименованието на превозвача, името и
длъжността на неговия упълномощен предста-
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вител и часа на размяна на международните
пощенски пратки.
Чл. 4. Пощенските оператори предприемат
допълнителни мерки за охрана и опазване на
пощенските пратки при пренасянето им, като:
1. пломбират вратите на товарните отделения на всички транспортни средства
за междурегионалните маршрути след натоварване и междинно разтоварване на пощенските чували или контейнери с пломби
с уникален сериен номер и сертификат от
производителя;
2. записват номерата на пломбите по т. 1
в опис, съдържащ сведения за експедицията,
като първият екземпляр на описа се предава
срещу подпис на водача на транспортното
средство, а вторият се съхранява в пощенската
служба на местопроизхождението;
3. определят реда и начина за установяване
на несъответствие на номерата на пломбите
по т. 1;
4. превозват пощенските пратки с транспортни средства с обособен за целта товарен
отсек, възпрепятстващ неправомерен достъп
до тях;
5. оборудват транспортните средства, превозващи парични средства и ценни пратки,
с технически средства за определяне на местоположението им и посоката на движение,
състояние и режим на работа;
6. отразяват в служебните документи данните за регистрираните пощенски пратки и
за пощенските парични преводи;
7. отбелязват в служебни документи установените нарушения, което се удостоверява от
комисия, определена от пощенския оператор;
8. пренасят съпроводителните документи
в подходящи опаковки с възможност за многократно отваряне;
9. опазват, съхраняват и унищожават съпроводителните документи съгласно изискванията
на нормативните актове;
10. оборудват транспортните средства с
противопожарни уреди и съоръжения.
Г л а в а

т р е т а

ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ
СРЕДСТВА И ЦЕННИТЕ ПРАТКИ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ЧРЕЗ ПОЩЕНСК АТА МРЕЖА
Чл. 5. Пощенските оператори, които приемат, пренасят, предават и доставят парични
средства и ценни пратки, осигуряват охрана
на пощенските служби, в които се получават и
обработват парични средства и ценни пратки,
по реда и условията на Закона за частната
охранителна дейност.
Чл. 6. Пощенските оператори по чл. 5 изготвят съгласувано с компетентните държавни
органи вътрешни инструкции за охраната и
опазването на паричните средства и ценните
пратки, съдържащи:
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1. изисквания към сградите, помещенията
и оборудването за съхранение на парични
средства и ценни пратки, съобразени с действащото законодателство;
2. ред за съхранение, предаване и периодична промяна на кодовете и/или ключовете на
касите и сейфовете, както и ред за предаване
и промяна на кодовете и/или ключовете на
касите и сейфовете при смяна на служителите,
имащи достъп до тях, или при други случаи,
когато това се налага;
3. изисквания за сигурността при приемане,
пренасяне и предаване на парични средства
и ценни пратки;
4. изисквания за оборудването, проследяването и връзките с транспортните средства,
превозващи парични средства и ценни пратки,
както и за цялостната организация на охраната
при пренасянето им;
5. изисквания към служителите, които
отговарят за приемането, пренасянето, съхранението и предаването на парични средства
и ценни пратки;
6. реда и начина за взаимодействие с компетентните органи;
7. изисквания за спазване на касовите
лимити.
Чл. 7. Пощенските оператори по чл. 5 са
длъжни да изпълняват законоустановените
разпоредби на компетентните държавни органи за предотвратяване изпирането на пари
чрез пощенската мрежа.
Чл. 8. Пощенските оператори по чл. 5 в
4-месечен срок от издаването на индивидуалната им лицензия или от подаване на писмено
уведомление за извършване на неуниверсални
пощенски услуги изготвят вътрешни правила за
контрол и предотвратяване изпирането на пари
на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари във връзка с § 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, които се утвърждават от председателя
на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И НА
ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ПОЩЕНСКИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ И НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
Чл. 9. (1) Пощенските оператори съгласувано
с компетентните държавни органи изготвят
правила за вътрешния ред и охраната на пощенските служби и следят за тяхното изпълнение.
(2) Правилата по ал. 1 се отнасят до:
1. обезопасяване на сградите и помещенията
срещу нерегламентиран достъп и нападение;
2. достъпа на служителите до помещенията
за обработка на пощенските пратки;
3. дост ъпа до помещени ята по чл. 15,
ал. 1, т. 1;
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4. използване на система за наблюдение и
контрол на достъпа до пощенските служби;
5. реда за достъп на външни лица в пощенските служби.
Чл. 10. (1) Пощенските оператори съобразно изискванията на компетентните държавни
органи определят пощенските служби, в които е необходимо отделянето и оборудването
на специални гишета за приемане на ценни
пратки и за извършване на парични дейности.
(2) Достъпът до гишетата по ал. 1 задължително се наблюдава със записващи технически
средства за видеонаблюдение, като записите
се съхраняват 30 дни.
(3) Пощенските служби по ал. 1 задължително се оборудват със система за физическа
защита.
Г л а в а

п е т а

ОПАЗВАНЕ ТАЙНАТА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА, ОСИГУРЯВАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ ПРАТКИ
И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 11. Пощенските оператори са длъжни да:
1. опазват тайната на кореспонденцията,
включително данните за подателите, получателите и пощенските пратки, както по време
на извършване на услугата, така и след това;
2. осигуряват неприкосновеността на пощенските пратки при спазване на разпоредбите
на Закона за пощенските услуги;
3. спазват правата на физическите лица при
обработването на личните им данни.
Г л а в а

ш е с т а

ЗАЩИТА НА ПОЩЕНСКИЯ ТРАФИК И
Н ЕДОП УСК А Н Е П РИ ЕМ А Н ЕТО, П РЕНАСЯНЕТО И ДОСТАВЯНЕТО ЧРЕЗ ПОЩ ЕНСК АТА М РЕ Ж А Н А ЗА БРА Н ЕН И
ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА
Чл. 12. (1) Пощенските оператори предприемат мерки за защита на пощенския трафик
и за недопускане приемането, пренасянето и
доставянето чрез пощенската мрежа на забранени предмети и вещества, като:
1. изпълняват изискванията на международните и вътрешните нормативни актове,
съдържащи разпоредби относно приемането,
пренасянето и доставянето чрез пощенската
мрежа на забранени предмети и вещества;
2. предприемат превантивни мерки за недопускане приемането на пощенски пратки,
съдържащи забранени предмети и вещества;
3. съдействат на компетентните държавни
органи, когато има достатъчно основание да се
смята, че приети пощенски пратки съдържат
забранени предмети или вещества.
(2) При съмнение за поставени забранени
предмети или вещества в пощенските пратки
пощенските оператори изпълняват разпоредбите на Закона за пощенските услуги.
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Чл. 13. Превантивните мерки по чл. 12,
ал. 1, т. 2 включват:
1. обучение на служителите за използването
на техническото оборудване за осъществяване
на наблюдение и контрол по време на технологичния процес;
2. запознаване на служителите с реда за
приемане и пренасяне на пощенски пратки,
съдържащи предмети и вещества, чието пренасяне чрез пощенската мрежа е допустимо,
но изисква специални условия, съгласно актовете на Всемирния пощенски съюз, които
са ратифицирани от Република България,
обнародвани са и са влезли в сила;
3. поставяне в помещенията за приемане и
обработка на пощенските пратки на информационни материали, посочващи признаците
за наличие в пратките на забранени предмети
и вещества;
4. разработване на вът решни правила
за действие на служителите при съмнение
за наличие в пощенските пратки на оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия,
взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; правилата се съгласуват
с компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“.
Чл. 14. Пощенските оператори изпълняват
мерките за защита на пощенския трафик и
за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества,
като доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите технически устройства и софтуер
и при необходимост осигуряват ползването
им по възмезден начин от други пощенски
оператори или ползват при необходимост по
възмезден начин такива ресурси на други
пощенски оператори.
Чл. 15. Пощенските оператори създават
условия за осъществяване на наблюдение и
контрол върху пощенските пратки от страна
на компетентните органи на Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция
„Национална сигурност“, като:
1. предоставят под ход ящи помещени я,
които дават възможност за изпълнение на
определените им със закон функции;
2. осигуряват физически и технически достъп до пощенската мрежа и до пощенските
пратки за изпълнение на определените им
със закон функции;
3. уведомяват ги в срок не по-кратък от
20 дни преди извършване на промени в пощенската мрежа, свързани със задълженията им
по осъществяване на наблюдение и контрол.
Чл. 16. Пощенските оператори прилагат
разпоредбите на действащото законодателство
за осъществяване на фитосанитарен контрол
върху растения, растителни продукти или
други подлежащи на фитосанитарен контрол
стоки, пренасяни чрез пощенската мрежа.
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Г л а в а

с е д м а

НЕДОПУСК АНЕ НА ПРИЕМАНЕТО, ПРЕН АСЯНЕТО И ДОСТАВЯНЕТО Н А ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ, ЗА КОИТО ЦЕНАТА
НА УСЛУГАТА Е ПРЕДПЛАТЕНА С ПОДПРАВЕНИ ИЛИ ИЗВАДЕНИ ОТ УПОТРЕБА
ПОЩЕНСКИ МАРКИ ИЛИ С НЕВАЛИДНИ
ПОЩЕНСКИ ОТПЕЧАТЪЦИ, К АКТО И НА
ПОДПРАВЕНИ ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ
Чл. 17. (1) Пощенските оператори създават
организация за недопускане на приемането,
пренасянето и доставянето на пощенски пратки, за които цената на услугата е предплатена с
подправени или извадени от употреба пощенски
марки или с невалидни пощенски отпечатъци,
както и на подправени пощенски продукти.
(2) Пощенският оператор със задължение
на извършване на универсалната пощенска
услуга създава организация за недопускане
на продажбата и разпространението чрез
пощенската си мрежа на подправени или
извадени от употреба пощенски марки и на
подправени пощенски продукти.
Чл. 18. Пощенските оператори изготвят
вътрешни правила за действие на служителите
им при съмнение за наличие на пощенски
пратки, за които цената на услугата е предплатена с подправени или извадени от употреба
пощенски марки или с невалидни пощенски
отпечатъци, както и за наличие на подправени
пощенски продукти; правилата се съгласуват
с компетентните държавни органи.
Г л а в а

о с м а

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОЩЕНСКИТЕ ПЕЧАТИ И ДАТНИТЕ
КЛЕЙМА
Чл. 19. Пощенските оператори осигуряват
условия за съхранение, опазване и унищожаване на служебните документи, пощенските
печати и датните клейма в пощенските служби.
Чл. 20. Служителите на пощенските оператори нямат право да укриват, отклоняват,
унищожават или подправят съпроводителни
документи, описи, дневници и всички останали служебни документи.
Чл. 21. (1) Пощенските оператори създават необходимата организация за вътрешен
контрол за предотвратяване и разкриване
на нарушения и престъпления, свързани със
служебните документи и с използването на
пощенските печати и датните клейма.
(2) Конкретните мерки и дейности по ал. 1
се определят с вътрешни правила на пощенските оператори.
(3) Правата и задълженията на служителите,
упълномощени да осъществяват контрола по
ал. 1, се определят от лицата, управляващи
и представляващи пощенските оператори, в
съответствие с действащото законодателство.
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Г л а в а

д е в е т а

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЩЕНСК А
СИГУРНОСТ
Чл. 22. Контролът по спазването и прилагането на изиск вани ята за пощенската
сигурност, с изключение на глава трета и на
глава шеста, се осъществява от Комисията за
регулиране на съобщенията по реда на Закона
за пощенските услуги.
Чл. 23. Пощенските оператори писмено
информират Комисията за регулиране на
съобщенията за случаите на констатирани от
тях нарушения на изискванията за пощенската
сигурност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пощенски отпечатъци“ са обозначения за платена цена на пощенската услуга,
съдържащи информация за характеристиките на пощенските пратки, особеностите
на обработването им, както и информация,
идентифицираща пощенския оператор, пояснителни текстове, илюстрации и дру га
информация.
2. „Пощенски печати и датни клейма“ са
средства, с които пощенските оператори подпечатват съпроводителните документи или
пощенските пратки.
3. „Подправени пощенски марки и пощенски продукти“ са всички частично или
изцяло подправени пощенски марки и пощенски продукти, които са в употреба, или
не са издадени от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
4. „Невалидни пощенски отпечатъци“ са
всички типове отпечатъци на пощенските оператори, които не са представени за сведение
в Комисията за регулиране на съобщенията
или са извадени от употреба.
5. „Съпроводителен документ“ е служебен
документ, съпровождащ пощенските пратки в
процеса на приемането, пренасянето и доставянето им, съдържащ сведения за тях, както и
служебен документ за приемане и изплащане
на пощенски парични преводи.
6. „Пощенска служба“ е сграда или помещение, собственост на пощенския оператор,
или такива, наети от него с цел извършване
на пощенски услуги.
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7. „Сл у жба на местопроизхож дение“ е
пощенската служба, в която е приета пощенската пратка.
8. „Разменен възел“ е сграда, помещение и
площи на пощенските оператори, в които се
извършва размяната на пощенски експедиции.
9. „Ценни пратки“ са пощенски пратки,
които съдържат монети, банкноти, парични
знаци, ценни книжа, движими паметници на
културата, предмети, представляващи ценност
за подателя, благородни метали, обработени
или необработени скъпоценни камъни и други
ценни предмети.
10. „Система за физическа защита“ е комплекс от елементи за охрана на пощенските
служби по чл. 10, ал. 1, който може да включва: персонал за физическа защита, физически
бариери, сигналноохранителни известителни
системи, записващи технически средства за
видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства.
11. „Пощенска сигурност“ е съвкупност
от мерки и действия за охрана и опазване на
пощенските пратки, паричните средства, имуществото на пощенските оператори, живота
и здравето на пощенските служители и потребителите на пощенски услуги, гарантиране
тайната на кореспонденцията и неприкосновеността на пощенските пратки, защита на
личните данни и за съдействие за разкриване
на нарушения и престъпления, извършвани
срещу или чрез пощенската мрежа.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В 3-месечен срок от влизането в сила
на тази наредба пощенските оператори изготвят предвидените в нея вътрешни правила и
инструкции.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 14, ал. 2 от Закона за пощенските услуги
и е съгласувана с министъра на вътрешните
работи и с председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 6
от 2003 г. за изискванията за пощенската
сигурност на Министерството на транспорта
и съобщенията (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2006 г.).
Министър: Ивайло Московски
12069
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1275
от 3 ноември 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3
от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-М-256 от 19.10.2011 г. от г-н Мариян
Иванов Нейков да бъде извършена промяна на
служебния адрес и телефон изменям Заповед
№ ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в
частта є относно адреса и телефона на синдика
Мариян Иванов Нейков, като вместо „гр. Плевен
5800, ул. Марица 20, ет. 3, ап. 8, тел. 064 824 759“
се чете „гр. Плевен, ул. Дойран 160, ет. 3, офис
8, п.к. 121, тел./факс 064 815 613, GSM 0888 315
613, ел. поща: mneikov@abv.bg“.
12131

Министър: М. Попова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1513
от 1 ноември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 5,
т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от
Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и
протоколно решение № 1273 от 01.11.2011 г. на изпълнителния съвет на агенцията АПСК открива процедура за приватизационна продажба на поземлен
имот с площ 923 кв. м – идентификатор 56722.372.4,
в Плевен, местност Бала баир; поземлен имот с
площ 2075 кв. м – идентификатор 56722.652.138, в
Плевен, Източна индустриална зона; поземлен имот
с площ 1576 кв. м – идентификатор 56722.668.1054,
в Плевен; поземлен имот с площ 8000 кв. м – УПИ
III, в с. Брестовец, област Плевен, кв. 91; поземлен
имот с площ 6464 кв. м – № 137007 в гр. Червен бряг,
област Плевен, местност Сираков мост; поземлен
имот с площ 30 762 кв. м – № 052002, в гр. Червен
бряг, област Плевен, местност Маркова могила;
поземлен имот с площ 30 165 кв. м – № 045008, в
с. Реселец, област Плевен, местност Синдиката;
поземлен имот с площ 5321 кв. м – идентификатор
02227.500.28, на ул. Георги Димитров 110, с. Байкал,
община Долна Митрополия, област Плевен, заедно
с построените в него 3 сгради; поземлен имот с
площ 14 721 кв. м – идентификатор 18099.401.1327,
в гр. Гулянци, област Плевен; поземлен имот с
площ 7132 кв. м – идентификатор 18099.401.1341, на
ул. Индустриална, гр. Гулянци, община Гулянци,
област Плевен.
12210

За изпълнителен директор: М. Симеонов

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 3719
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязъл в сила паркоустройствен и
регулационен план, одобрен със Заповед № Г-74
от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, и
публикувано обявление в два централни вестника – „24 часа“, „Труд“, и в-к „Черно море“
нареждам:
Отчуждавам част от недвижим поземлен имот
с идентификатор № 10135.4508.99 по КК на гр.
Варна, представляващ земя с площ 280,45 кв. м,
цялото място с площ 1854,25 кв. м, от:
Валентина Павлова Янева, постоянен адрес
Варна, ул. Сава Доброплодни 21, ет. 3, ап. 5;
Николай Павлов Павлов, постоянен адрес
Варна, ул. В. Петлешков 6а, ет. 2, ап. 2;
Недялка Димитрова Павлова, постоянен адрес
Варна, ул. Сава Доброплодни 21, ет. 3, ап. 5;
с ъгласно но т ариа лен а к т № 77, т ом 15,
дело 4788/04.06.1975 г.; НА № 96, том 10, дело
№ 3999 от 02.12.1981 г.; у-ние за наследници
№ 22873/18.08.2011 г., р-н „Одесос“.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила паркоустройствен и регулационен план,
одобрен със Заповед № Г-74 от 13.09.2001 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждането
на обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин. Съгласно скица-проект
№ 21973/2011 г. на СГКК – Варна, целият имот е
с площ 1854 кв. м, за отчуждаване – 280,45 кв. м.
Като обезщетение за описания имот нареждам:
Валентина Павлова Янева да получи сумата
19 878,58 лв.;
Николай Павлов Павлов да получи сумата
24 411,10 лв.;
Недялка Димитрова Павлова да получи сумата
1126,36 лв.,
представляващи пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
12110

Кмет: К. Йорданов

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 7-1
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА,
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Върбица,
закрива кметство с. Крайгорци.
12171

Председател: К. Хасан
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-288
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУТ и решение от протокол от заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията от 26.10.2011 г. във връзка с внесения в
областна администрация – Добрич, със заявление
№ РЗ-01-06-1902 от 05.10.2011 г. от „Бергон интернет“ – ЕООД, проект на ПУП – парцеларен план
на обект: „Оптичен кабел за пренос на данни – гр.
Добрич – с. Победа“, нареждам:
1. Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Оптичен кабел за пренос
на данни – гр. Добрич – с. Победа“, с възложител
„Бергон интернет“ – ЕООД, ЕИК 124629230, със
седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул.
Хан Тервел 196, ап. 10, представлявано от Тодора
Стойчева Велева.
2. Трасето на подземния електропровод ще е
с обща дължина 3263,72 м и ще преминава през
следните поземлени имоти: ПИ № 72624.619.410,
72624.207.34, 72624.218.34, 72624.218.29, 72624.280.732,
72624.219.28, 72624.225.36, в землището на община
гр. Добрич, област Добрич; ПИ № 000100 в землището на с. Победа, община Добричка, област
Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – гр. Добрич, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
12111

Областен управител: Ж. Желязков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 759
от 16 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, чл. 25, ал. 5
ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ 000471 в землището на с.
Черганово, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота за претоварна станция за
твърди битови отпадъци. Имотът е с площ 32,146
дка, с начин на трайно ползване: храсти – 22,463
дка, полски път на община Казанлък – 0,108 дка;
пасище, мера – 9,575 дка, категория на земята:
десета при неполивни условия, при граници и
съседи на имота: 000460 – храсти; 000467 – пасище, мера; 000461 – храсти; 000466 – полски
път; 000464 – пасище, мера; 000415 – полски
път; 000306 – залесена територия – МЗГ – ДЛ.
Одобрява схеми за ЕЛ и В и К захранване и
транспортен достъп.
2. Дава предварително съгласие за промяна
на имоти от публична в частна общинска собственост, всички в землището на с. Черганово,
местност Каракос, във връзка с учредяване право
на преминаване на ел. провод и във връзка с
реконструкция на съществуващ полски път към
ПИ 000471 в землището на с. Черганово, мест-
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ност Каракос, съгласно заверен от Общинска
служба „Земеделие“ регистър на засегнатите
имоти, както следва: пасища, мери – имоти с
№ 000402; 000426; 000428; 000429; 000430; 000432;
000464; 000467; 008013; 244661, и пасище с храсти – имот № 000417.
3. Дава предварително съгласие за учредяване
на право на преминаване на ел. провод за захранване на поземлен имот 000471 в землището
на с. Черганово, местност Каракос, през имоти – общинска собственост, съгласно заверен от
Общинска служба „Земеделие“ регистър на засегнатите имоти: полски пътища – имоти № 000014;
000016; 000019; 000020; 000027; 000421; 000431;
000434; 000466; дере – 000017; сметище – 000406;
пасища, мери – имоти № 000402; 000428; 000429;
000430; 000432; 000464; 000467; 008013; 244661, и
имот № 254730 – лозови насаждения – частна
общинска собственост.
4. Дава предварително съгласие за разширяване на полски път през имоти – общинска
собственост, всички в землището на с. Черганово,
местност Каракос, съгласно заверен от Общинска служба „Земеделие“ регистър на засегнатите
имоти, както следва: полски пътища – имоти
№ 000013; 000016; 000415; 000421; 000431; 000434;
000466; дере – имот № 000017; сметище – имот
№ 000406; полски пътища – имоти № 000013;
000016; 000415; 000421; 000431; 000434; 000466;
пасища, мери – имоти № 000402; 000426; 000428;
000429; 000430; 000432; 000464; 000467; 244661; пасище с храсти – имоти № 000417; храсти – имоти
№ 000424; 000425; лозови насаждения – имоти
№ 244638; 244668; 254667; 254730; 254731; 254732;
254733; 254741; 254742; 254805.
Предварителното съгласие важи за срок 3 г.
считано от влизане в сила на решението.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
12174

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 767
от 16 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод за захранване на
поземлени имоти 017056 и 017039, преминаващ
през следните имоти в землището на с. Шейново:
– 000.068; 000.055; 000.066; 000.079; 000.071;
000.073; 000.068 – полски пътища;
– 000121 – път ІІ клас на държавата;
– 043002 – частна нива;
– 000054 – пасище, мера;
землище гр. Шипка – 000.139 – път ІІ клас
на държавата.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
12175

Председател: В. Самарски
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РЕШЕНИЕ № 768
от 16 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура – трасе на
електропровод за захранване на поземлен имот
023073, преминаващо по полски пътища № 000033;
22001 – частна нива, и 023074 – частни овощни
насаждения в землището на с. Голямо Дряново.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
12176

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 769
от 16 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура – трасе
на ел. провод за захранване на поземлен имот
023070, преминаващо по полски път 000033, и ПИ
022001 – частна нива в землището на с. Голямо
Дряново.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
12177

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 770
от 16 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод за захранване на
поземлен имот 038029 в землището на с. Крън
през следните имоти: полски пътища с номера
000093, 000080 и 00313 – пасище, мера.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
12178
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН
ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-333
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА нареждам:
Одо б р я в а м под р о б ен ус т р ойс т в ен п л а н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптична кабелна линия от края на регулацията на с.
Главиница, община Пазарджик (без регулацията
на с. Радилово, община Пещера), до начало на
регулацията на гр. Пещера, община Пещера, в
обхвата на републикански път II-37, попадащ на
територията на две общини в област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
12173

Областен управител: Д. Баксанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-165
от 27 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
чл. 24, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект: „Оптични кабелни
линии „133 – 1312“ и „133 – 1312/ТШ 1 – 134“, попадащи в териториите на община „Родопи“ – землищата на с. Марково, с. Първенец, с. Брестовица,
с. Белащица, с. Брани поле, с. Брестник и с.
Крумово, и община Куклен – землище гр. Куклен,
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“.
12112

За областен управител: Г. Игнатов

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 787
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2, т. 16 ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 и чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 във
връзка с чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр.
Каспичан, закрива следните кметства:
кметство с. Кюлевча – с административен
център с. Кюлевча;
кметство с. Косово – с административен център с. Косово.
12172
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Председател: Н. Неделчева

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 184
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
одобрява ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация), и имоти за
публична собственост в структурна единица 108
по ОУП на Община „Марица“, м. Изток от селото, по кадастралната карта на с. Войсил, област
Пловдив, в граници: север – ПИ № 17.68 – път ІІІ
клас, гр. Пловдив – гр. Съединение; изток – землищна граница с. Войсил – с. Бенковски; юг и
запад – улица 13-а, и образуване на кв. 44 с устрой-

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ствена зона СМФ (смесена многофункционална
зона), кв. 45 с устройствена зона СМФ (смесена
многофункционална зона), кв. 46 с устройствена
зона СМФ (смесена многофункционална зона),
по червените и сините линии, надписи със син
и червен цвят за регулацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общ ина „Марица“ п ред А дминист рат ивни я
съд – Пловдив.
12161

12168

Председател: Д. Петков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1327
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот с
кадастрален № 044001 в местността Орлов връх,
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Ново село – собственост на
Лидия Желязкова Николова от Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди),
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40%; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 5, стая 513.
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.
12164

Председател: Т. Руканов

Председател: П. Петков

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 573
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за подземна кабелна
линия 20 kV за захранване на фотоволтаичен
парк в ПИ № 801595, м. Землище кв. Дебър, по
КВС на гр. Първомай, област Пловдив, до ЖР
№ 19 на ВЛ „Краварник“.
12167
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план – парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kV от подстанция 110/20 kV „Борисовград“
в ПИ № 000369 в землището на гр. Първомай,
област Пловдив, идентичен с УПИ ІХ – подстанция, кв. № 165 по кадастралния и регулационен
план на гр. Първомай, област Пловдив, до трафопост, намиращ се в ПИ № 000522, землище
гр. Първомай, област Пловдив.

Председател: П. Петков

РЕШЕНИЕ № 185
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
одобрява ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация), и имоти за
публична собственост в структурна единица 122
ТП по ОУП на Община „Марица“, м. Гарата,
по кадастралната карта на с. Бенковски, област
Пловдив, в граници: север – ПИ № 34.280 – жп
линия гр. Пловдив – гр. Панагюрище; изток – ПИ
№ 43.110 – път IV клас, с. Радиново – с. Бенковски; юг – землищна граница с. Радиново – с.
Бенковски; запад – ПИ № 43.31 – складова база и
образуване на кв. 67 с устройствена зона – смесена
обслужващо-производствена (Соп), кв. 68 с устройствена зона – предимно складово-производствена
(Псп), кв. 69 с устройствена зона – предимно
складово-производствена (Псп), по червените и
сините линии, надписи със син и червен цвят за
регулацията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общ ина „Марица“ п ред А дминист рат ивни я
съд – Пловдив.
12162
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Председател: Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 574
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект за подробен устройствен

РЕШЕНИЕ № 1328
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот с
идентификационен № 68850.114.32 по кадастралната карта в местността Апти тарла, намиращ
се извън урбанизираните територии в землището на Стара Загора – собственост на „Диамант
6“ – ЕООД, гр. Раднево, представлявано от Васил
Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Соб (смесена за общественообслужващи
дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 80%; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Търговско-складова база за промишлени стоки“.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
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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.
12165

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1329
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
с идентификационен № 68850.114.33 по кадастралната карта в м. Апти тарла, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на гр. Стара Загора – собственост на „Диамант
6“ – ЕООД, гр. Раднево, представлявано от Васил Тодоров Василев, ЕИК 123638753. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Соб (смесена за общественообслужващи
дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 10 м; максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно, за изграждане на обект:
„Търговско-складова база за промишлени стоки“.
Проектът са намира в сградата на общината,
ет. 5, стая 513.
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.
12187

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1330
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе
на разпределителен газопровод – І вариант – за
„Месопреработвателно предприятие – КЕН“ и
други консуматори в индустриална и складова
зона „Голиш“ – западна част – на територията
на гр. Стара Загора и газопроводни отклонения
до консуматори в землището на с. Хрищени,
община Стара Загора: 1. до ПИ № 037030 – собственост на ЕТ „Минка Генова“; 2. до ПИ
№ 037031 – собственост на „Космополис“ – ООД;
3. до ПИ № 037018 – собственост на „Фулда – България“ – ООД, преминаващи през поземлени
имоти в землището на с. Хрищени, община Стара
Загора, с номера 000592, 000599, 000601, 000602,
000919, 000921 – представляващи полски пътища
(общинска публична собственост); 000920 – представляващ ведомствен път (общинска публична
собственост); 000594, 000596, 000611 – представляващи канали (общинска публична собственост);
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000590 – представляващ дере (общинска публична
собственост), и 000552 – представляващ път І клас
(държавна публична собственост, за който при
подаване на заявление за съгласуване и одобряване на технически проект е необходимо да се
представи заповед по чл. 193, ал. 4 ЗУТ съгласно
предварително съгласие на областния управител
№ 70-00-933 от 16.06.2011 г.). 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.
12166

Председател: Т. Руканов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-173
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 62, ал. 1 и 2 АПК, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ изменям
Заповед № РД-15-168 от 26.10.2011 г. (ДВ, бр. 88
от 2011 г.), както следва:
В диспозитива на заповедта вместо „плана
на новообразу вани те имот и за новообразувани имоти № 650.141, № 650.198, № 650.228,
№ 652.242, № 652.244, № 652.245, № 652.246,
№ 652.293, № 652.294, № 652.594 и № 652.599,
намиращи се в м. Под манастира, землището
на Шумен.“ да се чете: „плана на новообразуваните имоти за новообразувани имоти № 650.701,
№ 650.702 , № 650.198, № 650.703, № 650.704,
№ 652.242, № 652.244, № 652.245, № 652.246,
№ 652.293, № 652.294, № 652.594 и № 652.599,
намиращи се в м. Под манастира, землището
на Шумен.“
Жалби срещу заповедта могат да се подават
от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
12163

Областен управител: Д. Александров

30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
и чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, следните
разрешения: 1. Разрешение за строеж № РС-57
от 26.10.2011 г. за обект: „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-3002 (І-3) Българене – Стежерово – Божурлук – (ІІ-52) от км 0+000 до км
20+624,75“; 2. Разрешение за строеж № РС-60 от
26.10.2011 г. за обект: „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-306 „Луковит – Кнежа“ от км
0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946“;
3. Разрешение за строеж № РС-59 от 26.10.2011 г.
за обект: „Рехабилитация и реконструкция на
път ІІІ-1801 Околовръстен път София – кв. Суходол – Мало Бучино – Голямо Бучино от км 0+000
до км 4+474,04 и от км 4+976,74 до км 18+264,50“.
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Разрешенията за строеж могат да бъдат обжалвани
в 14-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
12113
34. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ, че е
издал на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“, София, разрешение за строеж
№ РС-61 от 27.10.2011 г. за строеж: „Ремонт на
вълнолома, кейова стена, настилки и възстановяване на ел. захранване и В и К инсталации
на пристанище Несебър и изграждане на нова
ограда на пристанището – инженеринг“, с местонахождение Пристанище Несебър, гр. Несебър,
община Несебър, област Бургас. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ решението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12179
4. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ прекратява конкурсите за главни асистенти
по: 3.1. социология, антропология и науки за
културата (етнология и съвременност) – един;
2.1. филология (съвременен немски език – практически курс) – един; 4.1. физически науки (обща
физика: механика; молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика) – един, със срок
2 месеца, обявени в „Държавен вестник“, бр. 80
от 14.10.2011 г., стр. 71 – 72.
12121
175. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за професор в
област на висше образование 3.9. Туризъм (териториално развитие на туризма) със срок 3 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
12180
75. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за главен асистент в катедра „Аеродинамика
и конструкция на летателните апарати“ към
факултет „Авиационен“ в НВУ „Васил Левски“
по 02.02.08 динамика, балистика и управление
на полета на летателни апарати (по учебните
дисциплини „Аеродинамика на летателните
апарати“, „Динамика на полета“, „Устойчивост
и управляемост“ и „Конструкция и експлоатация на летателни апарати“), научна област 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация – един,
военнослужещ. Изисквания към кандидатите:
да притежават военно звание „майор“ или „капитан“, с изпълнени условия по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България; да
притежават военноотчетна специалност 2001,
2061, 2071 и 2081; да са придобили образователна
и научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
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нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико
Търново, бул. България 76.
12216
27. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурси за:
доцент по 05.03.12 археология (специалност 2.2.
история и археология) за нуждите на Секция
за антична археология; главни асистенти по
05.03.12 археология (специалност 2.2. история и
археология) за нуждите съответно на Секция за
средновековна археология – един, и Секция за
тракийска археология – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Съборна 2, тел.
02/988-24-06.
12211
19. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ за професор в Катедра по
образна диагностика за нуждите на Клиниката
по образна диагностика при УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: от 8
до 14 ч. – в секретариата на Катедрата по образна
диагностика, УМБАЛ „Александровска“, София,
бул. Георги Софийски 1, тел. 02/9230348.
12132
20. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси за
професор и доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ото-рино-ларингология“ за нуждите на Катедрата по УНГ на база Клиника по УНГ болести
на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1527, бул. Ген.
Данаил Николаев 26, тел. 02/9432139.
12136
21. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси за
професори в областта на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Нефрология“ в Клиничен център по нефрология за: база Клиника по нефрология на УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ – един; база Клиника
по нефрология и трансплантация към УМБАЛ
„Александровска“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Св. Георги Софийски 1, канцелария на Клиника по нефрология и
трансплантация, тел. 02/9230539.
12134
22. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
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Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
хирургия на база Клиника по хирургия „Проф.
д-р Ал. Станишев“ на УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Подаване на документи и справки – в
София, бул. Георги Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария, тел. 02/9230540.
12135
23. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Имунология“
за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база Клиника
по клинична имунология на УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Подаване на документи и
справки – в Катедра по клинична лаборатория
и клинична имунология, 1431 София, бул. Г. Софийски 1, тел. 02/9230-923.
12136
24. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Имунопатология и
алергология“ в Клиничен център по алергология
за професор на база Клиника по алергология и
астма на УМБАЛ „Александровска“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София, бул. Св. Георги
Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Клиничен център по алерголия, тел.
02/9230226.
12137
512. – Общинската служба „Земеделие – Овча
купел“ – София, обявява на основание чл. 18д,
ал. 4 и 5 ППЗСПЗЗ, че 14 дни от обнародването
в „Държавен вестник“ започва анкетиране за
съвместно уточняване със заявителите местоположението на заявените имоти в местността
Коньовица – землище на „Западен парк – София“. Анкетирането ще бъде проведено в срок
10 работни дни.
12114
54. – Община гр. Годеч, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация за УПИ II-35 от
кв. 10, УПИ I-17, II-43, 44, III-44, XII-40, XIII-17,
XIV-43, XV-17 и XVI-44 от кв. 11 и улица с о.т.
№ 76а, 76б и 82, вилна зона Душина падина, с.
Гинци, община Годеч, Софийска област, който
е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Годеч.
12115
55. – Община гр. Годеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация за
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УПИ I – „За почивни станции“ от кв. 6, УПИ
I – „За почивни станции“, ХХ-47, ХХI-47, ХХII47, ХХIII-47, ХХIV-47, ХХIX-47 и ХХХ-47 от кв.
12, УПИ VIII-120, IX-170 и Х-121 от кв. 14, УПИ
IV-168, V-170, VI-170 и VII-169 от кв. 15 и улици с
о.т. № 61, 62, 169, 170, 170а, 170б, 170в, 170г, 174а
и 174б, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216, гр. Годеч,
кв. Молак, община Годеч, Софийска област, който
е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрция – Годеч.
12116
641. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са
изработени подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя
за изграждане на ветрогенератори от „Вятърна
електроцентрала – Милковица“ в землището на
с. Милковица, област Плевен, с възложител „В.
Пауър“ – ООД, София, и „В. Пауър ІІ“ – ЕООД,
София, за следните имоти: 208024, местност Валя
Дини; 138023, местност Татара; 204007, местност Влашка; 107004, местност Лозята; 208016,
местност Валя Дини; 131004, местност Влашка;
143020, местност Буги дол, в землището на с.
Милковица, община Гулянци, област Плевен.
Проектната документация се намира в общинска
администрация Гулянци, стая 103. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация – Гулянци.
12117
75. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изготвен проект ПУП – план за застрояване за
ПИ 082003 в местността Гьола в землището на
с. Длъгня, с код по ЕКАТТЕ 21261, за смяна на
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищна устройствена зона
(Жм) и ПУП – ПП за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект – трасе на кабел НН.
Проектът може да се разгледа в общинската администрация, Дряново, стая 204. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12119
84. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на
Дряново за ПИ с идентификатор 23947.501.966 по
кадастралната карта на гр. Дряново – собственост на „Петрол“ – АД, София. С ПУП – ПР се
преотрежда УПИ II – от зеленина с отреждане
за обществено обслужване от кв. 99 и обособяване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ
I – с отреждане за бензиностанция и газостанция, намиращ се в новообразуван кв. 136, а с
ПУП – ПЗ се определят съответните стойности
на устройствени показатели на застрояване и
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ограничителни линии на свободно застрояване в
УПИ I от кв. 136. Проектът може да се разгледа
в общинската администация, Дряново, стая 204.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12118
76. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане
на подземна кабелна линия от подстанция 20 kV
за ел. присъединяване на обект: „Фотоволтаична
централа“ в ПИ № 005037 в землището на с. Буково,
община Първомай, област Пловдив. Плановете
са изложени в общинската администрация – гр.
Първомай, стая 107. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация.
12169
87. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за част
от землището на гр. Първомай, област Пловдив,
във връзка с трасе на КЛ 20 kV от ВКП (ВЛ 20 kV
„Добри дол“) до БКТП „Рейс ман“ като неразделна
част от цялостния проект за тютюносушилни в
имот № 000331 по КВС Първомай. Проектът се
намира в стая 107 на общинската администрация.
Недоволните лица имат право на възражение в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ до общинската администрация гр. Първомай.
12170
22. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел 1 kV от улица с О.Т.
109-179-180 по ПУП на с. Веселиново до ТП-1 в
ПИ 002077 по КВС на землище с. Веселиново,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и
УПП“ в сградата на общинската администрация,
Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
12120

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХІІ състав, по оспорване, предявено от Росен Иванов
Колелиев срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29 юни 2011 г., Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – план за улична регулация на к. к. Чайка, по отношение на имот с
идентификатор 10135.2571.505, е образувал адм.д.
№ 3457/2011 по описа на А дминистративния
съд – Варна. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което да съдържа: трите
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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 заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт и за
присъединяване към подадената жалба.
12102
Административният съд – Варна, ХХІІ състав, по оспорване, предявено от Ивайло Гришов
Генов и Ива Сребрева Сребрева срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – план
за улична регулация на к. к. Чайка, по отношение на имот с идентификатор 10135.2571.105, е
образувал адм. д. № 3405/2011 по описа на Административния съд – Варна. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, 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 заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт и за присъединяване към подадената жалба.
12103
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Велико Вълков Костадинов
на Решение № 3409-7 от 22, 23, 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР – ПУП на СО „Зеленика“ в частта по отношение на ПИ 3142.145. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3227/2011 в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в ДВ, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
това им качество.
12146

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от „Актон трейд“ – ЕООД, на Решение
№ 3408-7 от 22, 23, 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР – ПУП
на к.к. Чайка, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема в частта по отношение
на ПИ 10135.2571.374. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3429/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
12147
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Иван Тодоров Иванов и Димитричка
Колева Иванова на Решение № 3409-7 от 22, 23,
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на СО „Зеленика“ в частта
по отношение на ПИ 545.3640. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 3389/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в ДВ, към
което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
12148
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Галин Петров Горнев на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР – ПУП
на к.к. Чайка, в т. ч. и схеми водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема в частта по отношение
на ПИ 104, 105, 107, 491 и 492. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 3363/2011 в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
12149
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Кирил Петров Николов и Лидия Кирилова Янчева от Варна срещу
Решение № 3408-7 от протокол № 35 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е приет ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в
частта относно ПИ с идентификатор 10135.2572.88
в кв. 14, стар пл. № 3088. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3448/2011 на Административния съд – Варна,
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искани я за отм яна на обжалвани я административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
12150
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Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Иван Николов Иванов и Василка Георгиева Николова на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР:
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема за к. к.
Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно
от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от
о.т. 34 до о.т. 44, в частта по отношение на ПИ
10135.2572.28. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 3479/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12151
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Росен Степанов Степанов
на Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в частта относно
имот 10135.5545.3090. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3267/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената от
Росен Степанов Степанов жалба.
12152
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Стефан Радев Попончев
на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема
за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5
(източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на
улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта по отношение
на ПИ 10135.2573.1066. Заинтересуваните лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3496/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
12153
Административният съд – Варна, съобщава за направено оспорване от Галина Костова
Добрева, Сийка Георгиева Иванова, Кристина
Димитрова Йорданова и „К А Строй“ – ООД,
представлявано от Цанко Тодоров Цаков, на
Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Зеленика“ в частта относно
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имот 545.3514 и 545.3515. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3350/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената от
Галина Костова Добрева, Сийка Георгиева Иванова, Кристина Димитрова Йорданова и „К А
Строй“ – ООД, жалба.
12154
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Лидия Георгиева Деянова-Бъклева на Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР: водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка без кв.
4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7
и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44, в частта по отношение на имот 10135.2573.36.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3460/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12155
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от СД „Кралина 59 – Тачкови сие“ чрез Николай Димитров Тачков на
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от
кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60),с изключение на
улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта относно имот
10135.2573.341. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 3497/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12156
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Гешо Симеонов Любенов
на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно- транспортна схема за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60
и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с
изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта
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относно имот 491. Заинтересованите лица могат
да подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 3557/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12157
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Вартан Куркен Фенерджиян на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема за к.к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от
кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение
на улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта по отношение на ПИ 14. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 3495/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
12158
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Дора Ангелова Благова на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на к.к. Чайка – Варна, в частта му за имот с
идентификатор 186 (по ПУР 234). Заинтересованите лица могат да подадат заявление до съда по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм. дело № 3455/2011 в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
12218
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218 ал. 2 ЗУТ съобщава, че
са постъпили жалби от Кинка Иванова Сярова от Велико Търново, ул. Цар Освободител 4,
Иван Аврамов Сяров от Велико Търново, ул.
Цар Освободител 4, и Петър Кънчев Петров от
Велико Търново, ул. Асен Златаров 5, против
Заповед № РД-22-11183 от 26.07.2011 г. на кмета
на Община Велико Търново за образуване на
нов УПИ XV-2422 и предвидено застрояване в
УПИ XIV-2421 и XV-2422 по плана на гр. Велико
Търново, за което е образувано адм.д. № 893/2011
по описа на съда. На основание чл. 218, ал. 1
ЗУТ Адмиинистративният съд – Велико Търново,
съобщава, че заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права на имотите, урегулирани в
УПИ XI по плана на Велико Тръново, а именно:
на ПИ № 2414, на ПИ № 2417, на ПИ № 2418, на
ПИ № 2421, на ПИ № 2422, на ПИ 2423, на ПИ
№ 2424 и на ПИ № 2427, могат да се конституират
като ответници в производството, като в едноме-

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

сечен срок считано от датата на обнародването
на оспорването в „Държавен вестник“ следва
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Велико Търново, съдържащо следните
реквитизи: трите имена и адреса, 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, в
случай че са търговци; 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, и подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Адм.д. № 893/2011 е насрочено
за 06.02.2012 г. от 14 ч.
12107
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Иван Иванов Иванов и Снежана Добрева Иванова от гр. Елена, ул. Пролет 4,
вх. В, чрез адвокат Веселка Коева от ВТАК против
Заповед № РД-22.05-460 от 28.09.2011 г. на вр.и.д.
кмет на Община Елена, с оглед постановяване на
неприлагане на дворищнорегулационен план за
парцели II, III-65, V-67, 68 и VI-65 в кв. 6 по плана
на с. Дрента, община Елена, по която е образувано
адм.д. № 1069/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. На основание чл. 218 ЗУТ
Административният съд – Велико Търново, съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците или носителите
на вещни права на имотите, досега урегулирани
в УПИ II, III-65, IV-66, V-67, 68 и VI-65 в кв. 6 по
плана на с. Дрента, община Елена, могат да се
конституират като ответници в производството
по смисъла на чл. 218, ал. 1 ЗУТ, като в едномесечен срок считано от датата на обнародването
на оспорването в „Държавен вестник“ следва
да подадат заявление до А дминистративния
съд – Велико Търново, съдържащо следните
реквизити: трите имена и адреса, телефон, фас
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес в случай,
че са търговци; номер на делото; акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; изявление,
че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник, и
подпис на заявителя. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на
заявителя. Административно дело № 1069/2011 е
насрочено за 06.02.2012 г. от 14,30 ч.
12159
Административният съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 530/2011 по жалба на Веселин Димитров Гечовски от с. Долна Бешовица, община
Роман, област Враца, против Заповед № 1646 от
04.10.2006 г. на кмета на Община Роман, с която
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР, за
кв. 62 по плана на с. Долна Бешовица, община
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Роман. В едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответици в съдебното производство чрез подаване
на заявление до Административния съд – Враца,
по адм.д. № 530/2011, което да съдържа: 1. трите
имена и адреса, телефон, факс и електорен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи 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
в открито заседание за 26.01.2012 г. от 13,30 ч.
12105
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от „Васил Петлешков“ – АД,
представлявано от Вълчо Иванов Шопов, със
седалище и адрес на управление гр. Брацигово,
бул. Трети март 76, по реда на чл. 215 ЗУТ против
Заповед № РД-392 от 22.10.2010 г. на кмета на Община Брацигово, с която е одобрено изменение
на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV – за индивидуален
вилен комплекс в кв. 1 по плана на летовище
„В. Петлешков“, община Брацигово. По жалбата
е образувано административно дело № 747/2010
по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12109
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Ангел Николов Батаклиев
против Заповед № РД-103 от 17.03.2011 г. на кмета
на Община Брацигово. С оспорената заповед е
одобрено изменение на ПРЗ за част от кв. 120, УПИ
ХV-ЖСК и магазин, с който за имот пл. № 1467 се
обособяват нови УПИ ХVІІ-1467 и ХVІІІ-1467, а за
имот пл. № 1469 – УПИ ХVІ-1469, ХХ-1469, за трафопост, ХІХ-1469 и улица-тупик с о.т. 612б – 612в.
С ПЗ за УПИ ХVІ-1469 и ХVІІ-1467 се ситуира
нискоетажно свързано застрояване, за УПИ
ХVІІІ-1467 и ХІХ-1469 – нискоетажно, свободно
застрояване с височина до 10 м, Пзастр. ≤ 60 %,
Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 40 %, а за УПИ ХХ-1469,
за трафопост, повдига и запазва съществуваща
застройка с Пзастр. ≤ 80%, Кинт. ≤ 2,5, Позел.
≥ 20 % по означенията съгласно приложената
скица-проект. По жалбата е образувано адм.д.
№ 315/2011 по описа на Административния съд –
Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право
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да се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12143
Административният съд – Перник, призовава
Бахрие Мехмед Бейтула с последен известен адрес с. Овен, община Дулово, ул. Втора 39, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 01.12.2011 г.
в 11,30 ч. като заинтересована страна по адм. д.
№ 316/2011, заведено от Руслан Стоянов Кирилов,
с правно основание чл. 405а, ал. 2 КТ. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 ГПК.
12100
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 1846 по описа на съда за 2010 г., на основание
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспорване от Петър Павлов Калпакчиев от Пловдив
против Заповед № 10-ОА1082 от 26.05.2010 г.
на кмета на Община Пловдив за изменение
на ПУП – план за регулация на част от кв. 36
по плана на кв. Въстанически-юг, Пловдив, за
имот с идентификатор 56784.530.1888 и част от
имот с идентификатор 56784.530.9635 – улица,
по кадастралната карта на землище Пловдив,
като променя УПИ І-530.1888, жил. строит., общ.
обслужване, трафопост, в кв. 36 по плана на
кв. Въстанически-юг, Пловдив, в частта между
о.т. 350 и о.т. 260 по имотната граница на ПИ с
идентификатор 56784.530.1888 по кадастралната
карта на землище Пловдив, без промяна на
застрояването в УПИ І-530.1888, жил. строит.,
общ. обслужване, трафопост, в кв. 36 по плана
на кв. Въстанически-юг, Пловдив, предвидено по
действащия ПУП, одобрен със заповед № ОА-2618
от 01.12.2006 г. на кмета на Община Пловдив, по
означените с кафяв и зелен цвят линии, надписи, щрихи и зачертавания. В едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат
конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до Административния съд – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 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 19.12.2011 г. – 14 ч.
12104
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А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
II отделение, 30 състав, призовава „Ню Бояна
филм“ – АД, Лиза Петрова Кръстева, Светослав
Валериев Кръстев, Пламен Валериев Кръстев, Лия
Валери Петрова, Славка Георгиева Михайлова,
Павлина Иванова Иванова, Илиян Иванов Михайлов, Евгения Борисова Георгиева и Борислав
Борисов Георгиев като заинтересовани страни
по адм.д. № 4708/2011, образувано по жалба на
Цветанка Павлова Диянова от София, против Заповед № КД-14-1 от 11.02.2011 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК) в частта на заповедта, отнасяща се за имот с идентификатор 68134.1945.70 и
71 в София. Делото е насрочено за 08.12.2011 г.
от 10,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
12101
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 2959 по описа на
съда от 2011 г. на II отд., 39 състав, насрочено за
25.01.2012 г. от 13,30 ч. по жалба от „Агенция „Дипломатически имоти в страната“ – ЕООД, ЕИК
130697848, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Велико Търново 27,
представлявано от управителя Пламен Георгиев,
срещу Заповед № РД-09-50-2021 от 13.12.2010 г.
на главния архитект на СО, с която е одобрено
изменение на плана за регурация и застрояване
на УПИ I – за резиденция, УПИ II-862, III-862,
1171 и УПИ XV – за резиденция, кв. 10а, м.
Витоша ВЕЦ – Симеоново. Заинтересованите
лица могат да поискат да бъдат конституирани
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването.
12106
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 4758 по описа
на съда от 2009 г. на ІІ отд., 32 състав, насрочено за 17.01.2012 г. от 14 ч., по жалба на Ивайло
Ангелов Павлов срещу заповед № РД-09-50-265
от 27.02.2009 г. на главния архитект на София, с
която са одобрени изменение на плана за застрояване на кв. 44, УПИ ХІV, ХV, ХVІ от м. Зона
В-15 и работен устройствен план за кв. 44, УПИ
ХІV, ХV, ХVІ от м. Зона В-15. Заинтересованите
лица могат да поискат да бъдат конституирани
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването.
12108
Административният съд – София област, 7
състав, на основание чл. 145 – 178 АПК във връзка с чл. 215 ЗУТ съобщава, че е образувал адм.
дело № 872/2011 по описа на съда с предмет на
оспорване Решение № 1461, прието с протокол
№ 53 от 30.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, с което е одобрен ПУП – план за
застрояване – за комплексно обществено обслужване, магазин и офис (магазин за строителни
материали) на имот № 017043, м. Ормано в землището на с. Лесново, ЕКАТТЕ 43445, община
Елин Пелин, със следните показатели: височина на
сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до
60 %; Кинт. – до 1,8 %; минимална озеленена
площ – 30 %; начин на застрояване – свободно.
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Уведомяват се всички заинтересовани лица,
че могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването. Административно
дело № 872/2011 е насрочено в открито съдебно
заседание на 31.01.2012 г. от 9,30 ч.
12141
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Август Димитров Хаджипетров, Антоанета Иванова Стоянова, Валентина
Станкова Хаджипетрова и Светлозар Монев Недев – всички от Стара Загора, против Решение
№ 300 от 20.11.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с което е одобрен ПУП на кв.
Възраждане, Стара Загора, в частта, касаеща
плана за регулация и плана за застрояване на
кв. 8503, с искане за обявяване нищожността на
решението в оспорената му част. По оспорването е образувано адм.д. № 453/2011 по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм.д. № 453/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
12145
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че има
образувано адм.д. № 663/2011 по описа на съда
по жа лба на На дка Иванова Койнарска от
с. Стамболийски за оспорване на Заповед № 828
от 08.07.2011 г. на кмета на Община Хасково, с
която е одобрено изменение на ПУП – ПР на част
от кв. 25 по плана на с. Стамболийски, община
Хасково. Заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2
ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението
на заинтересованите лица за конституирането
им като ответници по делото следва да има
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
12144
Софийският градски съд, гражданско отделение, IVВ въззивен състав, уведомява Маргарет
Кармел Георгиев, ирландска гражданка, родена
на 10.06.1967 г., с неизвестен постоянен или настоящ адрес, да се яви в съда на 26.04.2012 г. в
15 ч. като въззиваема страна по гр.д. № 14187/2010
по описа на СГС, ГО, IVВ въззивен състав,
образувано по жалба от Антон Борисов Бояджиев срещу постановено решение на СРС,
64-ти състав, гр.д. № 6091/2005, образувано по
искова молба от Антон Борисов Бояджиев срещу
Весела Борисова Янева и др. за иск за делба
на недвижими имоти – апартамент в София,
ул. Хемус 21, вх. А, ет. 3, ап. 9, и къща с двор
и стопански постройки в гр. Копривщица, ул.
Първа пушка 10, Софийска област. Въззиваема-
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та страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12212
Старозагорският районен съд, VІІІ гр. състав, съобщава на ответника Дионис Треска,
роден на 08.11.1966 г. в Република Гърция, за
заведеното гр. д. № 4459/2011 по описа на Старозагорския районен съд от ищцата Мариета
Жекова Иванова за развод на основание чл. 49,
ал. 1 СК. Книжата са в канцеларията на съда
и могат да бъдат получени оттам в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако в този срок ответникът не се яви в съда да
получи същите, делото ще бъде разгледано при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12217
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д. № 620/2011 по мотивирано искане
на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност срещу: Марин
Йорданов Петков с постоянен адрес: Шумен, ул.
Иван Рилски 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15; и Йорданка
Милчева Петкова с постоянен адрес: Шумен,
ул. Иван Рилски 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15, с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и решение
№ 436 от 17.10.2011 г. на КУИППД е предявено
искане да бъде постановено решение за отнемане
в полза на държавата на следното имущество
на обща стойност 265 220 лв.:
Маси вна д вуе та ж на сг ра да – рес т ора н т,
състояща се от: ресторант на първи етаж със
складове и кухня с обща застроена площ 215,60
кв.м, открита тераса с площ 117,60 кв.м и закрита лятна веранда с площ 98 кв.м на втори
етаж, ведно с припадащата се част от правото
на собственост върху прилежащия терен към
тази сграда, построена в общинско дворно място,
съставляващо УПИ ІХ от кв. 38 по плана на с.
Ивански, област Шумен, при граници за УПИ:
от изток и юг – улици, от запад – УПИ VІ-316
и УПИ Х-413, и от север – УПИ VІІ-315 и УПИ
VІІІ. Имотът е собственост на Марин Йорданов
Петков и Йорданка Милчева Петкова съгласно нотариален акт № 145, том І, рег. № 3711,
дело № 132 от 23.02.2006 г., вх. рег. № 810, акт
№ 172, том II, дело № 467 от 23.02.2006 г. на
Сл.Вп. – Шумен.
Гараж № 4, секция І, построен върху държавен
имот УПИ І, кв. 449 по плана на гр. Шумен,
с площ 18 кв.м, заедно с правото на строеж
върху мястото, при граници: отляво и отдясно – гаражи, отпред и отзад – двор, придобит с
нотариален акт № 169, том V, рег. № 6600, дело
№ 764 от 02.09.2002 г.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“,
рег. № Н 2280 АТ, внесен и придобит от Италия
на 26.08.2002 г.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рег. № Н 6414 АХ, придобит с договор
от 19.03.2009 г.
Сумата в размер на 5000 лв., представляващи
стойността на 50 дружествени дяла, всеки с номинал 100 лв., притежавани от Марин Йорданов
Петков в капитала на „М и В“ – ЕООД, ЕИК
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127605793, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Иван Рилски 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15,
представлявано от Марин Йорданов Петков.
От Марин Йорданов Петков и Йорданка Милчева Петкова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка
с чл. 10 ЗОПДИППД:
Сумата 4000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на нива
с площ 11,481 кв.м, от които 0,476 дка трета
кат ег ори я и 11,0 07 д ка сед ма кат ег ори я, в
местността Дядовеликов рът, представляваща
имот № 100042, с идентификатор № 32158.100.42,
придобита с нотариален акт № 46, том VІ, рег.
№ 15460, дело № 957 от 26.09.2007 г.
Сумата от 910 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,018 дка в местността Салманското, трета категория, представляваща имот
№ 084014 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 107, том ІV, рег. № 13351, дело № 654 от
05.07.2006 г.
Сумата от 1600 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ от 5,302 дка в местността
Големия чеир, трета категория, представляваща имот № 087043 в землището на с. Ивански,
община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с
нотариален акт № 107, том ІV, рег. № 13351,
дело № 654 от 05.07.2006 г.
Сумата от 1500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на прода жбата
на ПИ – нива с площ 4,998 дка в местността
Мочура, трета категория, представляваща имот
№ 183022 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 107, том ІV, рег. № 13351, дело № 654 от
05.07.2006 г.
Сумата от 2160 лв., представляваща пазарната стойност към момента на прода жбата
на ПИ – нива с площ 7,202 дка в местността
Вълдере, четвърта категория, представляваща
имот 167062 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 107, том ІV, рег. № 13351, дело № 654 от
05.07.2006 г.
Сумата от 1880 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 6,711 дка в местността До
гората, пета категория, представляваща имот
№ 163023 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 4456, дело № 251
от 21.03.2007 г.
Сумата от 1320 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 4,398 дка в местността Негованова чешма, трета категория, представляваща
имот № 088067 в землището на с. Ивански,
община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с
нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 4456, дело
№ 251 от 21.03.2007 г.
Сумата от 1580 лв., представляваща пазарната стойност към момента на прода жбата
на ПИ – нива с площ 5,618 дка в местността
Вълдере, четвърта категория, представляваща
имот № 167061 в землището на с. Ивански,
община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с
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нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 4456, дело
№ 251 от 21.03.2007 г.
Сумата от 2860 лв., представляваща пазарната стойност към момента на прода жбата
на ПИ – нива с площ 10,201 дка в местността
Лонгуза, шеста категория, представляваща имот
№ 198025 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 4456, дело № 251
от 21.03.2007 г.
Сумата от 280 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 1,002 дка в местността Бийрема, трета категория, представляваща имот
№ 038033 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален акт № 74, том ІІ, рег. № 4456, дело № 251
от 21.03.2007 г.
Сумата от 2550 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на нива
с площ 7,298 дка в местността Мутафов рът,
трета категория, представляваща имот № 093100
в землището на с. Ивански, община Шумен,
ЕК АТТЕ 32158, с идентификатор 32158.93.100,
придобита с нотариален акт № 146, том V, рег.
№ 14422, дело № 870 от 12.09.2007 г.
Сумата от 2160 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 7,199 дка в местността Бешип
тепе, четвърта категория, представляваща имот
№ 073139 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 106, том ІІІ, рег. № 16246, дело № 352 от
13.09.2006 г.
Сумата от 900 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,193 дка в местността Тилки
орман, трета категория, представляваща имот
№ 113029 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 106, том ІІІ, рег. № 16246, дело № 352 от
13.09.2006 г.
Сумата от 840 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на ПИ – нива
с площ 2,999 дка в местността Косов чеир, трета
категория, представляваща имот № 135066 в землището на с. Ивански, община Шумен, ЕКАТТЕ
32158, придобита с нотариален акт № 106, том ІІІ,
рег. № 16246, дело № 352 от 13.09.2006 г.
Сумата от 840 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,006 дка в местността Вълдере, четвърта категория, представляваща имот
№ 167187 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 106, том ІІІ, рег. № 16246, дело № 352 от
13.09.2006 г.
Сумата от 720 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,999 дка в местността Ачмалък,
пета категория, представляваща имот № 173050 в
землището на с. Ивански, община Шумен, ЕКАТТЕ
32158, придобита с нотариален акт № 106, том ІІІ,
рег. № 16246, дело № 352 от 13.09.2006 г.
Сумата от 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – лозе с площ 1,005 дка в местността Обрятков чеир, трета категория, представляваща
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имот № 005011 в землището на с. Ивански,
община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с
нотариален акт № 106, том ІІІ, рег. № 16246,
дело № 352 от 13.09.2006 г.
Сумата от 2100 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
овощна градина с площ 7,502 дка в местността
Пясъка, четвърта категория, представляваща
имот № 129002 в землището на с. Ивански,
община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с
нотариален акт № 94, том ІV, рег. № 15361, дело
№ 606 от 04.09.2007 г.
Сумата от 900 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,003 дка в землището на
с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158,
в местността Големия чеир, трета категория,
представляваща имот № 087052, с идентификатор
№ 32158.87.52, придобита с нотариален акт № 47,
том VІ, рег. № 15461, дело № 958 от 26.09.2007 г.
Сумата от 1350 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 4,498 дка в землището на
с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158,
в местността Тилки орман, трета категория,
представляваща имот № 113012 с идентификатор
№ 32158.113.12, придобита с нотариален акт № 47,
том VІ, рег. № 15461, дело № 958 от 26.09.2007 г.
Сумата от 1620 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 5,404 дка в землището на с.
Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, в местността Пясъка, представляваща имот № 117005,
с идентификатор № 32158.117.5, придобита с
нотариален акт № 47, том VІ, рег. № 15461, дело
№ 958 от 26.09.2007 г.
Сумата от 900 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,904 дка в землището на
с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, в
местността Орехов дол, седма категория, представляваща имот № 092037, с идентификатор
№ 32158.92.37, придобита с нотариален акт № 47,
том VІ, рег. № 15461, дело № 958 от 26.09.2007 г.
Сумата от 960 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 3,195 дка в землището на
с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158,
в местността Големия чеир, представляваща
имот № 087053, с идентификатор № 32158.87.53,
придобита с нотариален акт № 47, том VІ, рег.
№ 15461, дело № 958 от 26.09.2007 г.
Сумата от 900 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
ПИ – нива с площ 2,999 дка в местността Робчов
бряст, трета категория, представляваща имот
№ 114003 в землището на с. Ивански, община
Шумен, ЕК АТТЕ 32158, придобита с нотариален
акт № 107, том ІV, рег. № 13351, дело № 654 от
05.07.2006 г.
Сумата от 720 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
вр. неизп. нива с площ 3,600 дка в местността
Райковец, девета категория, представляваща
имот № 257002 в землището на с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, с идентификатор
32158.257.2, придобита с нотариален акт № 145,
том V, рег. № 14420, дело № 869 от 12.09.2007 г.
Сумата от 720 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
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вр. неизп. нива с площ 3,599 дка в местността
Райковец, девета категория, представляваща
имот № 257001 в землището на с. Ивански, община Шумен, ЕК АТТЕ 32158, с идентификатор
32158.257.1, придобита с нотариален акт № 153,
том V, рег. № 14483, дело № 877 от 12.09.2007 г.
Сумата от 1100 лв., представляваща пазарната стойност към момента на прода жбата
на ПИ – нива с площ 3,701 дка в местността
Робчов бряст, трета категория, представляваща
имот № 114002, с идентификатор № 32158.114.2,
придобита с нотариален акт № 191, том VІ, рег.
№ 17566, дело № 1088 от 24.10.2007 г.
Сумата от 1000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „Мерцедес 190 Е“ с
рег. № Н 7180 АС.
Сумата от 3000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка и модел „Форд Мондео“
с рег. № Н 7020 АС.
Сумата от 700 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с
рег. № Н 1831 АТ.
Сумата от 9750 лв. представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“ с
рег. № Н 2288 АТ.
Сумата от 3000 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „Нисан Примера“ с
рег. № Н 9569 АТ.
Сумата от 300 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
мотоциклет марка и модел „Джилера 125“ с
рег. № Н 0383 В.
Сумата от 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка и модел „БМВ 530 Д“ с
рег. № Н 1453 АР.
Сумата от 900 лв., представляваща пазарната
стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка и модел „Фиат Пунто“ с рег.
№ Н 5630 АР.
Сумата от 90 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка и модел „БМВ Х3 2.0Д“
с рег. № Н 5937 АХ.
Сумата от 3000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка и модел „Нисан Патрол“
с рег. № Н 6892 АР.
Сумата от 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка и модел „Ауди А8“ с рег.
№ Н 8991 АР.
Сумата от 2500 лв., представляваща договорната стойност към момента на продажбата на 25
дружествени дяла всеки по 100 лв. от капитала
на „Сити Кредит Център“ – ООД, ЕИК 127619818,
придобити с договор от 27.05.2008 г.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД
най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 21.02.2012 г. от 10 ч.
12186
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.12.2006 г. по ф. д. № 370/92 вписва промени за
„Туристснаб“ – ООД: вписва прехвърляне на 145
дружествени дяла от „Интеринтелект“ – ООД, на
Борис Борисов Попов; заличава като съдружник
„Интеринтелект“ – ООД; вписва като съдружник
Борис Борисов Попов; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 на 9250 лв.;
вписва нов дружествен договор.
15602
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.12.2006 г.
по ф. д. № 14336/2006 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Лоунлинк“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, бул. Яворов 34 – 36, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: посредническа дейност,
консултантска дейност в областта на пазара
на недвижими имоти и автомобилния пазар и
свързаните с това услуги, маркетинг, търговско
представителство, комисионерство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: Тома Жером Бершо – председател,
Ян Режи Стефан Доте – зам.-председател, и Брюс
Доналд Хътчисън, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Тома Жером Бершо.
15603
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.12.2006 г. по
ф. д. № 3652/90 вписва промени за „София Принцес хотел“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 761 551 на 3 378 210 лв. чрез
издаване на нови 2 616 659 безналични поименни
акции с номинална стойност 1 лв. Увеличението
е извършено с непарична вноска – вземане на
стойност 2 616 659,75 лв. съгл. съдебно-оценителна
експертиза по ф. д. № 281/2006, приета с определение от СГС от 13.09.2006 г.; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 20.11.2006 г.
15604
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.12.2006 г.
по ф. д. № 30410/92 вписва промени за „Бритиш
Американ табако България“ – ЕООД: вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Младост“, ж. к. Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 9, ет. 7; вписва нов устав на дружеството.
15605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15249/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електронно-изчислителни машини“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Скобелев 30, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: разработване, търговия
на едро и дребно с изчислителна и офис техника, както и резервни части за нея; техническа
помощ, монтаж, поддържане, поправка на електронноизчислителна техника; експлоатация и
комплексни информационни услуги и обработка
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на информация на телекомуникационна, електротехническа, изчислителна техника и компютърни
системи; разработка и поддръжка на програмно
и техническо осигуряване на изчислителна техника; проектиране и изграждане на комплексни
информационни системи и системно интегриране;
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. Едноличен собственик на капитала и
управител е Златко Константинов Кръстев, който
управлява и представлява.
15606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф. д. № 11698/2006 вписа промяна за „Чарли – 1“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Ловешкия окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Луковит,
ул. Коларска 3, в София, район „Надежда“, ж. к.
Надежда, бл. 325, вх. В, ет. 4.
15607
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 12.12.2006 г. по ф. д. № 11481/95
вписва прекратяване на „А&Е бизнесгруп“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Цветан
Стоянов Цеков и определя срок за ликвидацията
6 месеца.
15608
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VII.2004 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15139/94 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2003 г. на „Еко – строй – 94“ – ООД.
15751
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.IX.2005 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2062/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „Златарска промишленост“ – АД.
15752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
15.V.2008 г. по ф.д. № 486/89 вписва заличаването на „Софинформ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Оборище 44.
15753
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VIII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7630/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „БДЖ – Кончар“ – АД.
15754
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 28/20 08 вписа пром яна за
„МВЕЦ – Ита“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Смолянския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от бул.
България 45, в София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев 40, бл. 215, ет. 8, ап. 23.
15755
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ вписва п ро мени по ф.д. № 329/20 0 0 за „БМ – ин жене-
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ринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Петър Кръстев Балтов на Димитър
Михайлов Искилиев; вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Иван Петров Балтов на
Димитър Христов Славчев; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Петър Кръстев Балтов
на Димитър Христов Славчев; заличава като
съдружник Иван Петров Балтов; заличава като
управители Иван Петров Балтов и Миглена
Петрова Кюркчиева; вписва като съдружници
и управители Димитър Михайлов Искилиев и
Димитър Христов Славчев; дружеството ще се
управлява и представлява от Петър Кръстев
Балтов, Димитър Михайлов Искилиев и Димитър
Христов Славчев винаги от двама от управителите
заедно; вписва промени в дружествения договор.
15756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 329/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БМ – инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Суходолска 2,
бл. 42, вх. 2, ап. 30, с предмет на дейност: инженерингова дейност за всички видове инсталации,
агрегати, машини и съоръжения, проучване и
офериране на обекти, разработване на обекти
за реконструкция и модернизация, разработване
на технологии за извършване на монтажни и демонтажни работи, дефектоскопичен контрол за
съдове под налягане и поднадзорни съоръжения,
ремонт, монтаж и реконструкция на оферирани
обекти, външно- и вътрешнотърговска дейност
със стоки във всички разрешени от закона форми,
реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, мениджмънт, маркетинг, брокерска
и посредническа дейност при ск лючване на
договори за застраховане, счетоводни, данъчни,
юридически консултации и услуги и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Миглена Петрова Кюркчиева,
Иван Петров Балтов и Петър Кръстев Балтов,
управлява се и се представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 7724/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Калина КМ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 5421, вх. Б, ет. 2, ап. 31, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност
във всички форми и с всички видове стоки, разрешени от закона, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, проектиране, производство
и реализация на обекти на интелектуалната собственост, производство, изкупуване и реализация
на изделия в областта на селското стопанство и
промишлеността, външно- и вътрешнотърговски
сделки с благодорни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали
и скъпоценни камъни от местно производство
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и от внос, покупка на стоки и други вещи в
първоначален, преработен и обработен вид с
цел продажба в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена
изрично от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Милена Петрова Тончева-Накова, която го управлява и представлява.
15758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 7388/2005 вписва промени
за „Жоди авто“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Георги Ванев Иванов на
Никола Минков Младенов; вписва като съдружник
и управител Никола Минков Младенов; дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Жоди авто“ – ООД;
допълва предмета на дейност със: „търговия с
метали“; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от Георги
Ванев Иванов и Никола Минков Младенов заедно
и поотделно.
15759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 9926/2006 вписва промени за „Хеброс
винпром“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено
на 26.III.2007 г.; заличава като член на съвета
на директорите Йорданка Димитрова Георгиева; вписва като член на съвета на директорите
„Метролайн мениджмънт“ – ООД, със седалище
САЩ, представлявано от Наталия Георгиева
Бошнакова-Димова.
15760
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7840/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Владир“ – ЕООД.
15761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 18461/2007 вписва промяна за „Бето“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Великотърновския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Велико Търново, ул.
Никола Габровски 81А, в София, район „Слатина“,
ул. Едисон 43, ет. 7, ап. АТ3.
15762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
8.VII.2008 г. по ф.д. № 3532/97 вписва заличаването
на „Сигнум 97“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, Зона
Б-5, бл. 2, вх. Б, ет. 7, ап. 53.
15763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.IV.2006 г.
по ф.д. № 561/2003 вписва промени за „Комуникация 2002“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
21.III.2006 г.; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – район „Оборище“, ул.
Силистра 8, ет. 3; заличава като членове на съвета на директорите Албена Ивайлова Маринова
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и Нина Вълкова Нейкова; вписва като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Николай Тодоров Денев; вписва като член на
съвета на директорите и заместник-председател Анна Петрова Огнянова; дружеството се
представлява от председателя Михаил Петров
Михайлов и изпълнителния директор Николай
Тодоров Денев заедно и поотделно.
15764
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.I.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 561/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Комуникация 2002“ – АД.
15765
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.II.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 561/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Комуникация 2002“ – АД.
15766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VI.2008 г. по ф.д. № 4834/2007 вписва промени за „Бултен“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
1100 дружествени дяла от „Велопорт Холдинг
Лимитед“ на „Грасилис Холдинг Лимитид“;
заличава като едноличен собственик на капитала „Велопорт Холдинг Лимитед“; вписва като
едноличен собственик на капитала „Грасилис
Холдинг Лимитид“; дружеството се управлява
и представлява от управителя Миле Йованович;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
15767
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.VII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18723/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Коса секюрити“ – АД.
15768
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. №2246/94 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Научноизследователски институт по строителни
материали (НИИСМ)“ – ЕООД.
15769
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2246/94 на приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Научноизследователски институт по строителни материли
(НИИСМ)“ – ЕООД.
15770
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2007 г.
по ф.д. № 1617/2003 вписва промени за „Виталити
мюзик пъблишинг“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Росица 12; вписва промени
в дружествения договор.
15771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.VI.2008 г. по ф.д. № 1642/89 вписва промени за
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„Росса“ – ООД: вписва прехвърляне на 414 дружествени дяла от „Техноимпортекспорт“ – АД,
на „Метални конструкции – холдинг“ – ЕАД;
заличава като съдру ж ник „Техноимпортекспорт“ – АД; вписва прехвърляне на 447 дружествени дяла от „ИГМ роботерсистеме“ – АГ,
на „Метални конструкции – холдинг“ – ЕАД;
заличава като съдружник „ИГМ роботерсистеме“ – АГ; заличава като съдружник „Метални
конструкции – холдинг“ – ЕАД, поради преобразуването му чрез вливане в „Промишлено
строителство – холдинг“ – ЕАД, и прекратяването му без ликвидация; вписва при условията на
общо правоприемство „Промишлено строителство – холдинг“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 14661/90),
като съдружник в „Росса“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
15772
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.III.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12200/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Интерпред – Световен търговски
център София“ – АД.
15773
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19309/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Деси 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Ябълкова градина 59, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, рекламна и информационна
дейност, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната, търговия със строителни материали,
складова дейност, предоставяне на маркетингови
и консултантски услуги и търговия с хранителни и селскостопански продукти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Десислава
Георгиева Хаджийска-Василева, която го управлява и представлява.
15774
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.IV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5217/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на ЕТ „Диала – Димитър Кючуков“.
15775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11214/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рувес – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ж.к.
Банишора, бул. Столетов, бл. 16, вх. Б, ет. 10,
ап. 86, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, в т. ч. внос, износ, реекспорт, бартер,
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инженеринг с всички видове стоки, за които не
съществува ограничение със закон, продажба на
консигнация, стоки от втора употреба, оказион,
антиквариат, обменни и лизингови дейности,
вкл. с машини и съоръжения от втора ръка,
транспортни и спедиционни услуги в страната
и в чужбина със собствен и нает транспорт на
лица и товари, автосервизни услуги, туристически
услуги, паспортни и визови услуги, всякакъв вид
комисионерска и посредническа дейност, търговско представителство и агентство на местни и
чуждестранни фирми, отделни търговци, физически и юридически лица, участие в безмитни зони,
проучване, проектиране, дизайн, обзавеждане
и художествено оформяне, предприемачество,
строителство, ремонт и реконструкция на основно строителство и съпътстващи строителството
инсталации, вкл. строително-монтажни работи,
строителен и консултационен инженеринг, специфични, декоративни и охранителни строително-монтажни работи, откриване и експлоатация
на магазини и вериги от магазини (магазинна
мрежа), бутик и фирмени магазини, всякакъв
друг вид дейност – търговска, производствена и
услуги, за които не съществува забрана по смисъла
на закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от собственика Румяна Станиславова Василева.
15776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро
строй транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 14, ет. 1, с предмет на дейност: преводачески услуги, външнотърговска дейност, търговия
на едро и дребно със стоки и услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство,
консултантска, транспортна, спедиционна, превозна, лизингова дейност, всякаква друга стопанска дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Валентин Василев Александров, който
представлява и управлява дружеството.
15777
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15476/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Импорт полимерс“ – ООД.
15778
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15476/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Импорт полимерс“ – ООД.
15779
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 15476/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Импорт полимерс“ – ООД.
15780
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 1302/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рони – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, кв. Требич,
ул. Мрахорица 11, с предмет на дейност: търговия
с горива и смазочни материали, производство и
покупка на промишлени и селскостопански стоки
с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна,
спедиционна и лизингова дейност, рекламна, импресарска, информационна и програмна дейност,
транспортна дейност и автосервиз, туристически
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Петя Димитрова Петрова, която го
управлява и представлява.
15781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.V.2008 г. по ф.д. № 13899/93 вписва промени
за „Банк Хай Сис“ – ООД: вписва промени в
дружествения договор, приети на общо събрание
на съдружниците от 16.IX.2005 г.
15782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 20247/2007 вписва промяна за „Контрол – инвест 1“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Пловдивския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Пловдив,
ул. Булаир 26, в София, район „Средец“, ул. Аксаков 28, ет. 2.
15783
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11027/2007 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Медика софт“ – ЕАД.
15784
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 10594/2007 вписва промени за „Дзета
ретикули – БГ“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, ул. Аксаков 28, ет. 3, ап. 5; вписва нов
дружествен договор.
15785
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2007 г.
по ф.д. № 10475/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Воларта“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Васил Левски 109, с предмет на
дейност: сделки с финансови активи за своя сметка
и други търговски сделки, незабранени от закона,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
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тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 80 000 лв., разпределен в 800
обикновени поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Емил Манолов Хърсев – председател, Илиян Йорданов Насков – изпълнителен
директор, и Стилиян Владимиров Христов, и се
представлява от изпълнителния директор Илиян
Йорданов Насков.
15786
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опредeление от 6.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13107/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Креда дивелопмънт“ – ООД.
15787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.VI.2008 г.
по ф.д. № 23713/91 вписва промени за „Синдикална
спестовна каса“ – АД (в ликвидация): удължава
срока за ликвидация с 6 месеца.
15788
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 62/2008 вписа промяна за „Уником инвест“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Пловдивския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Пловдив,
бул. Мария-Луиза 6, в София, ул. Якубица 12,
ет. 2, ап. 6.
15789
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12025/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Промоут паркинг системс България“ – АД.
15790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва с решение
№ 3 от 5.VI.2008 г. по ф.д. № 14248/2000 заличаването на „Шипстрой“ – ООД.
15791
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 6660/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ремиксатор“ – ООД.
15792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 15711/99 вписва промени
за „Хигитест 2000“ – ООД: заличава като управител Димитър Йорданов Димитров; вписва
като управител Владислав Ромилов Викторов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Владислав Ромилов Викторов; вписва нов дружествен договор.
15793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 4920/2003 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория за специализирана в областта на
хематологията, онкологията и трансплантацията на костен мозък извънболнична медицинска
помощ – Медицински център „Проф. Д-р Асен
Даскалов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Ст удентск и“, ул.
Пловдивско поле 6, с предмет на дейност: осъществяване след извършване на регистрация по
Закона за лечебните заведения, на специализирана
извънболнична медицинска помощ в областта на
хематологията, онкологията и трансплантацията
на костен мозък, в т. ч. диагностика, лечение и
рехабилитация на хематологично и онкологично
болни, консултиране и извършване на профилактика, свързани с хематологични и онкологични
заболявания, търговски сделки с други юридически лица (дружества, фондове, фондации) само
за нуждите на осъществяваната от медицински
център медицинска дейност и за обслужване на
пациентите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Медикал Прогрес“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Ганчо
Иванов Йотов.
15795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19121/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медицински
център ВИП клиник“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Битоля 18, бл. 63, ет. 1, ап. 158, с предмет на
дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация, изършване на медицински
дейности и манипулации, извършване профилактични прегледи и имунизации съгласно Закона
за лечебните заведения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мартин Тодоров Костурски и Християн Тодоров
Костурски и се управлява и представлява от
Анета Христова Костурска.
15796
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7263/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Аргос прима“ – ЕООД.
15797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.VII.2008 г. по ф.д. № 18207/97 вписва промени
за „Полистрой“ – ООД: заличава като съдружник „ВАД инвестмънт лимитед“ – Кипър; вписва намаление на капитала на дружеството от
191 000 лв. на 5000 лв.; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 191 000 лв.;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Полистрой“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Владимир Георгиев Тикварски; дружеството се управлява и представлява от Владимир
Георгиев Тикварски; вписва нов учредителен акт.
15798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д.
№ 9569/20 04 п ромени за „Пери 99“ – ООД:
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вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Огнян Кирилов Ставрев на Красимир Стоянов
Колев; 20 дружествени дяла от Венцислав Рене
Горинов на Красимир Стоянов Колев и 5 дружествени дяла от Венцислав Рене Горинов на Анна
Сашева Аврамова; заличава като съдружници и
управител Огнян Кирилов Ставрев и Венцислав
Рене Горинов; вписва като съдружници и управител Красимир Стоянов Колев и Анна Сашева
Аврамова, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно; вписва промяна
на предмета на дейност: покупко-продажба на
стоки и други вещи в първоначален, преработен
и обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, ресторантьорство, хотелиерство,
лицензионни, комисионни и спедиционни сделки с
недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица и посредничество, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на всякаква друга дейност, незабранена от закона;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление: район „Триадица“, ул. Костенски водопад 59; вписва промени в дружествения договор.
15799
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 508/2008 вписва промяна за „Марчело
ЛТД“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Окръжния съд – Благоевград, за промяна на
седалището и адреса на управление от Благоевград, ул. Тодор Александров 14, в София, район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 1, ет. 2, ап. 4.
15800
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9475/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Грийнтех“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Шейново
26, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: производство
и търговия с метилов естер (биодизел), произведен
от растителни масла или животински мазнини
с качество на дизелово гориво, предназначено
за използване като моторно гориво за дизелови
двигатели, произведен от биологично разградени
фракции от продукти, отпадъци и остатъци от
селското стопанство (вкл. растителни или животински субстанции), от горското стопанство,
както и биоразградими фракции от индустриални
или битови отпадъци, както и производство и
търговия с инсталации за неговото производство,
консултантска дейност, разработка и внедряване
на организационни проекти и програми по управление, маркетинг, управление и подготовка на
човешки ресурси, информационни услуги, преводни услуги, рекламна дейност, външна и вътрешна
търговия, посредническа дейност, строителна
дейност, търговско представителство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица,
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Константин Веселинов Танев и се управлява
и представлява от управителя Мая Йорданова
Петрова-Танева.
15801
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д.
№ 8643/98 прехвърляне чрез дарение на предприятието на ЕТ „Виоли – Виолин Койчев“, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношени я от Виолин Стефанов Койчев на
Добринка Вълчинова Койчева и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Виоли – Добринка
Койчева“.
15802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 2472/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инфор – А генци я за информаци я и рек лама“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Коста Лулчев 58,
ет. 2, с предмет на дейност: рекламни, информационни, програмни, туристически, импресарски,
хотелиерски и др. услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
складови сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от собственика Надежда Милкова Петрова.
15803
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2007 г.
по ф.д. № 6849/2002 вписва промени за „Димидент – медико-техническа лаборатория“ – ООД:
заличава от предмета на дейност: „поддръжка
на зъботехническа техника и апаратура и др.“.
15804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14222/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хук“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната, външнотърговска дейност – производство и продажба на
хранителни стоки, промишлени стоки, мебели за
офиси и дома, битови стоки, електроматериали,
детски стоки – конфекция, кинкалерия, всякаква
селскостопанска продукция, всякакви посадъчни
материали, цветя, транспортна дейност – превоз
на физически лица и товари в страната и в чужбина, автосервизни услуги, производство и продажба на авточасти и всякакви консумативи за
МПС, търговия с петролни продукти, обучение на
водачи на МПС, посредническа дейност и сделки
с недвижими имоти – продажби, замени, наеми,
проектантска и строителна дейност в областта
на промишленото и гражданското строителство,
издателска дейност, организиране на курсове и
семинари, аудио- и видеозаписи и разпространение на филми след съответно разрешение,
комисионни и спедиционни сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
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лица в страната и в чужбина, организиране на
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, проучване, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти,
ноу-хау, лизингова дейност, консултантски услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика Атанас Георгиев Александров.
15805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
26.II.2008 г. по ф.д № 9257/2003 вписва заличаването на „Финмоторс“ – ЕАД.
15806
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6982/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атек – Строителни системи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ул. Владайска река 8, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на едро и дребно, експорт и
импорт, производство на промишлени, хранителни и селскостопански и битови стоки, търговско
представителство, търговия със строителни материали, пътнически и товарни транспортни услуги
в страната и в чужбина, отдаване на транспортни
средства под наем, туроператорски и турагентски услуги, ресторантьорство, хотелиерство и
рекламна дейност, посредничество при сделки с
недвижими имоти, търговски сделки с всякакви
средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени от
закона, всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Евгениев Кръстев и Тодор Якимов Митев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
15807
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 119/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Комсофт“ – ООД.
15808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 8109/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екстрапак – София“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 377, с предмет на дейност:
производство и търговия с опаковки от всякакъв
вид, търговия и производство на опаковъчни
машини и консумативи за тях, производство,
изкупуване, преработка и реализация в страната
и в чужбина на всички разрешени от закона видове промишлена, растениевъдна и животинска
продукция, алкохолни и безалкохолни напитки,
преработка на животинска и растителна продукция, комисионна, консигнационна, лизингова,
спедиторска, транспортна, складова, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица и посредничество, разкриване
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на магазини и продажба в тях на всички видове
промишлени и хранителни стоки, алкохолни и
безалкохолни напитки, разкриване и стопанисване
на заведения за обществено хранене и хотелиерска
дейност, изкупуване и реализация в страната и
в чужбина на всички видове вторични суровини
и амбалаж за повторна употреба, вкл. и цветни
метали, туроператорска и агентска дейност и
всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Екстрапак“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителя Ивайло Пенков
Пенчев, Веселин Георгиев Георгиев, Милен Георгиев Георгиев, Николай Стефанов Колев и Недко
Колев Христов заедно и поотделно.
15809
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VIII.2006 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. 847/93 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Форс – Делта“ – ООД.
15810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.VI.2008 г. по ф.д. № 16806/97 вписва промени за
„Профинженеринг“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление от район
„Надежда“, ул. Република 67, в район „Слатина“,
ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7; вписва нов устав
на дружеството.
15811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XI.2003 г. по ф.д. № 7132/2003 вписва промени
за „Мекс – Интекс“ – ООД: вписва промяна в
предмета на дейност: сделки с обмяна на валута
(след получаване на съответното разрешение и
вписване в съответния регистър, вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни лица в страната и в чужбина,
предприемачество и комисионерство, рекламна
дейност, проектиране и строителство, маркетинг
и всякаква друга търговска, стопанска и интелектуална дейност, незабранена от закона.
15812
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2351/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Интерцитрус“ – ООД.
15813
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 7866/2000 вписва промени за „Щерн
енд Ко“ – ООД: вписва промяна в седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
бул. България 79, ет. 1, ап. А3; вписва промени
в дружествения договор.
15814
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2191/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „МБТ полимерс България“ – ООД.
15815
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VII.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 2191/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „МБТ полимерс България“ – ООД.
15816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 3862/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зеус Арх“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ул.
Суходолска 2, бл. 123, вх. 1, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: проектантски, консултантски и
експертни услуги в областта на архитектурата,
градоустройството, териториалното и ландшафтното устройство, дизайн и интериор, реставрация
на архитектурни паметници, 3D моделиране и
визуализации, покупко-продажба и други сделки
с лицензии, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, издателска и рекламна
дейност, туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерски и ресторантьорски услуги
(след съответната регистрация), производство и
търговия на едро и дребно със стоки от всякакъв
вид, разрешени от законодателството, внос и износ
на всякакъв вид стоки и услуги, с изключение
на забранените от нормативните актове, всички
други дейности и сделки, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Антония Любомирова Бурова, която
го управлява и представлява.
15817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.VII.2006 г. по ф.д. №13661/2000 вписва промени
за „Софткомнет“ – ООД: заличава като управител
Павел Асенов Асенов; вписва като управител Иван
Николаев Димитров; дружеството се управлява
и представлява от управителите Иво Василев
Матракчиев и Иван Николаев Димитров заедно.
15818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9378/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Атлантик
Хоф“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Банат 10, ет. 1, с
предмет на дейност: хотелиерски и туристически
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни сделки,
превоз на товари и пътници в страната и в чужбина,
консултантски услуги, складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство,
ремонт и проектиране на сгради, пътни съоръжения, разкриване и експлоатация на търговски,
хотелски и туристически обекти, организиране,
разкриване и обслужване на производствени
звена, складове, магазини и кантори в страната
и в чужбина във връзка с дейността и всякакви
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други дейности, незабранени от закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петър Петров Тошев,
който го управлява и представлява.
15819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11222/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Калстън пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 133,
вх. Б, ап. 31, с предмет на дейност: строителство,
проектиране и изграждане на обекти, покупкопродажба и посредничество с недвижими имоти,
производство, преработка и търговия с всички
видове продукция, търговия на едро и на дребно,
туроператорска, туристическа агентска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство (след издаване
на съответния лиценз), транспортна, спедиционна,
складова, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически
лица, всякаква друга дейност и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станли
Джеймс Фостър-Рук и Пол Реджиналд Шотър и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15820
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VI.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9790/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2001 г. на
„Ипон – Агенция за сигурност и охрана“ – ООД.
15821
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VI.2008 г. по ф.д. № 9790/97 вписва промени за
„Ипон – Агенция за сигурност и охрана“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от
Румен Йосифов Греков на Надка Петрова Маринова; заличава като съдружник и управител
Румен Йосифов Греков; вписва като съдружник и
управител Надка Петрова Маринова; дружеството се управлява и представлява от управителя
Надка Петрова Маринова; вписва изменения в
дружествения договор.
15822
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 21.I.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9790/97 на проверения
и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на
„Ипон – Агенция за сигурност и охрана“ – ООД.
15823
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в определение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 18660/2007 по партидата
на „Братя Шпендел“ – ЕООД: вместо „район
„Сердика“ да се чете: „район „Средец“, ул. Александър Батенберг 16Б“.
15824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VI.2008 г. по ф.д. № 1299/2006 вписва промени
за „Ротте – България“ – ООД: вписва прехвърляне
на 49 дружествени дяла от Майк Харангозо на
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„Варадерло къмпани“ С.А.; вписва прехвърляне
на 49 дружествени дяла от Йожеф Иллеш на
„Варадерло къмпани“ С.А.; заличава като съдружник Йожеф Иллеш; вписва като съдружник
„Варадерло къмпани“ С.А.
15825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.I.2008 г. по ф.д. № 9559/2003 вписва промени
за „Анеси тур“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Мария Илиева Стоянова на
„Ренесанс“ – АД; заличава като съдружник Мария Илиева Стоянова; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Анеси тур“ – ЕООД; вписва
увеличение на капитала чрез апортна вноска от
5000 лв. на 3 549 000 лв. съгласно тройна съдебнооценителска експертиза, приета с определение на
СГС от 30.Х.2007 г. по дело № 517/2007; вписва
нов учредителен акт.
15826
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.VII.2008 г. по ф.д. № 14475/99 вписва промени
за „БИГ (Българска интернет група)“ – ООД: заличава като управители Христо Тодоров Медаров
и Васко Василев Томанов; вписва като управител
Биляна Владова Медарова.
15827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прайм дивелопмънтс Ко“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучер 116, ет. 3, офис 11, с предмет
на дейност: търговска дейност без ограничение
на вида и мястото на извършване, земеделие и
селскостопанска продукция, производство и покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, транспорт, услуги на граждани
и фирми, както и всякакъв вид търговска дейност, незабранена от закона, като дейността ще
се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Десислава Атанасова Атанасова, която управлява
и представлява.
15828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
08.08.2008 г. по ф. д. № 6286/2006 вписва промени
за „Хюмън велю интернешънъл“ – ООД: вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Балинт
Войниц на Димитър Кирилов Иванов; вписва
прехвърляне на 44 дружествени дяла от Балинт
Войниц на „Интернешънъл хюмън инвестмънтс“;
вписва прехвърляне на 51 дружествени дяла от
„Файненшънъл велю интернешънъл“ – ЕООД, на
„Интернешънъл хюмън инвестмънтс“; заличава
като съдружници „Файненшънъл велю интернешънъл“ – ЕООД (предишно наименование „ПТС
България“ – ООД), и Балинт Войниц; заличава
като управител Балинт Войниц; вписва като съдружници „Интернешънъл хюмън инвестмънтс“ и
Димитър Кирилов Иванов; вписва като управител
Димитър Кирилов Иванов, който управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
15908
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
07.06.2004 г. вписа в търговския регистър по
ф.д. № 6159/2004 ак ционерно дру жество „Ре
Пак“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Иван Вазов 36,
с предмет на дейност: дейност на лицензирана
организация по оползотворяване съгласно Закона
за управление на отпадъците (след получаване на
съответното разрешение); извършване на услуги
в полза на компаниите, задължени да организират оползотворяването и рециклирането на
отпадъчни опаковки; посредничество, свързано
с вторични сурови материали; предоставяне на
консултации в сферата на общинското управление
на отпадъците; организиране на квалификации и
обучителни програми в сферата на управлението
на отпадъците; консултантска дейност, свързана
с комуналното управление на отпадъците; търговски дейности и услуги в своя полза и за своя
сметка, както и в полза на своите клиенти, респ.
компаниите, задължени да организират оползотворяването и рециклирането на пусканите на
пазара опаковки съгласно нормативната уредба,
всякаква съпътстваща или помощна дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 5000 поименни акции с номинална стойност
10 лв., със съвет на директорите от 8 членове за
срок 3 години в състав „Булпласт“ – АД, София
(рег. по ф.д . № 9646/96 по описа на Софийския
градски съд), представлявано от Цветан Иванов
Попов; „Феста холдинг“ – АД, Поморие (рег.
по ф. д. № 271/2001 по описа на Окръжен съд
Бургас), представлявано от Петя Иванова Баракова-Славова; „Мегахим“ – АД, Русе (рег. по
ф. д. № 172/96 по описа на Окръжен съд Русе),
представлявано от Димитър Йорданов Йосифов;
„Булминвекс – ГБ“ – ЕООД, София (рег. по ф. д.
№ 11748/2000 по описа на Софийския градски
съд), представлявано от Иван Кирилов Петров;
„Изола Петров“ – ЕООД, София, (рег. по ф. д.
№ 11841/94 по описа на Софийския градски
съд), представлявано от Иван Тодоров Петров;
„Драйпласт комерс“ – ООД, София (рег. по
ф. д. № 13637/97 по описа на Софийския градски
съд), представлявано от Цветан Иванов Попов;
„ЛВК – Винпром“ – АД, Търговище (рег. по ф. д.
№ 322/2004 по описа на Окръжен съд Търговище),
представлявано от Константин Бориславов Терзиев; „М енд М трейдинг“ – ООД, София (рег. по
ф. д. № 9329/2003 по описа на Софийския градски
съд), представлявано от Иван Стефанов Михов;
дружеството се управлява и представлява от
изпълнителния директор Иван Стефанов Михов.
15909
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.08.2008 г.
по ф. д. № 1814/2005 вписва промени за „Фортуна
7 – туризъм ТР“ – ООД: допълва предмета на
дейност със: от български на чужди езици и от
чужди езици на български (преводаческа дейност);
вписва промени в дружествения договор.
15910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф. д. № 7274/2003
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вайтех“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Бузлуджа 8, с предмет на
дейност: проектиране, строителство и ремонтна
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дейност, търговия със строителни материали, изпълнение на вертикална планировка, озеленяване
на дворни, вилни и обществени обекти, технически
експертизи, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, превозна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, консигнационна дейност, търговия с произведения
на леката промишленост – кинкалерия, готови
облекла, спортни напитки, перилни препарати,
хранителни стоки, търговия с цитрусови и фруктови продукти, търговия с козметика, ресторантьорска и хотелиерска дейност, туристическа
дейност – вътрешен и международен туризъм,
пчеларство, животновъдство, брокерска дейност,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство, посредничество и сделки с
интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуж дестранни лица, външноикономическа
дейност, и всякаква друга дейност, за която не
съществува изрична съдебна и законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Петя Василева Василева, която управлява и представлява.
15911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
04.07.2008 г. по ф. д. № 1418/2003 вписва промени
за „Кортен“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Сердика“, ж. к.
Банишора, ул. Карлово 6, 8, 10, вх. А, магазин 1.
15912
Софийският градски съд на основание чл. 491,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.06.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 12566/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Димов къмпани“ – ЕООД.
15913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 27/2008 вписа промяна за „Екоконсулт
Нита“ – ЕООД: във връзка с постановено решение на Смолянския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Смолян,
бул. България 45, в София, район „Изгрев“, кв.
Изток, ул. Райко Алексиев 40, бл. 215, ет. 8, ап. 23.
15914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 14584/91 промени за „Интербалкан“ – ООД:
заличава като управител Лозан Петров Попов.
15915
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 1252/99 промени за „ИБ 2000“ – ООД: заличава като управител Александър Атанасов Чолев.
15916
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.03.2007 г.
по ф. д. № 11388/99 вписва поемане на предприятието на „Хера – ВМ“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Неделчо Петров Костадинов; дяловете на Недел-
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чо Петров Костадинов, представляващи целият
дружествен капитал на „Хера – ВМ“ – ЕООД, се
поемат от неговия наследник Костадин Петров
Илиев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Костадин Петров Илиев;
вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от Костадин Петров Илиев.
15917
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.06.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4272/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Витоша фешън“ – АД.
15918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 5337/2001 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анда – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба
2, бл. 301, вх. А, ап. 39, с предмет на дейност:
проучвателна, проектантска и строително-монтажна дейност, управление и реализация на
инвестиционни проекти, комплексно изграждане
и експлоатация на обекти, покупка и продажба,
внос и износ на стоки, суровини и материали в
страната и чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид, включително от собствено
производство, в това число производство и търговия със строителни материали, конструкции,
оборудване и изделия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, складови сделки и
транспортна дейност, лизингова дейност и бартер,
импресарска, рекламна дейност и дизайн, информационни и програмни услуги, консултантска и
инженерингова дейност, лицензионни сделки и
сделки с интелектуална собственост, оказионна,
заложна и антикварна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство и туристическа дейност, сделки
с недвижими имоти, работа в чужбина, всички
други разрешени от закона сделки с упражняването им в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
собственик Бояна Стоянова Иванова и се управлява и представлява от Анатоли Илиев Киров.
15919
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4441/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Джули – инвестконсулт“ – ООД.
15920
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХІІ.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3362/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Партньори – 2001“ – АД.
15921
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3362/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Партньори – 2001“ – АД.
15922
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.VІ.2008 г. по ф.д. № 6395/2001 вписва промени
за „Ванга Витал“ – ООД: вписва прекратяване
участието в дружеството на съдружника Мариян
Стоянов Иванов.
15923
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 26.VІ.2008 г.
по ф. д. № 8386/2001 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Владимир Пенков – 2003“
(рег. от 17.ХІ.2003 г. по ф. д. № 582/2003 на Ловешкия окръжен съд) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Инс
Брок Г“ – ООД.
15924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.12.2007 г. по ф. д. № 11700/2003 вписва промени за „ТСК – 1“ – ООД: вписва като съдружник
Драгомир Димитров Николов; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 на 10 000 лв.;
вписва изменение и допълнение в дружествения
договор.
15952
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.12.2007 г.
по ф. д. № 14589/97 вписва промени за „Сигма
консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 204 дружествени дяла от Красимир Спасов Кирилов на
Благой Янков Николов и 51 дружествени дяла
от Красимир Спасов Кирилов на Тонка Стоева
Николова; заличава като съдружник Красимир
Спасов Кирилов; вписва като съдружник Тонка
Стоева Николова; заличава като управител Данка
Иванова Стоилкова; дружеството се управлява и
представлява от управителя Тонка Стоева Николова; вписва нов дружествен договор.
15953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20929/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Деко
АКС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
163, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и чужбина – търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки,
проучвателна и консултантска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство
в страната и в чужбина, превоз на пътници и
товари в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски
услуги, звукозаписна и продуцентска дейност,
туристическа дейност – хотелиерство и ресторантьорство, проучване, проектиране и строителство
на строителни обекти, посредничество, консултации и търговия с недвижими имоти, дизайнерско
проектиране, складова дейност, транспортна,
спедиторска, комисионерска и посредническа
дейност, производство и търговия с промишлени
стоки, всякакъв друг вид търговска, стопанска
и консултантска дейност, позволена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. Едноличен собственик на капитала и
управител е Ралица Кръстева Кръстева, която
управлява и представлява.
15954
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 571/2008 вписва промени за „Д и М
Добрев консултинг – хауз“ – ЕООД, във връзка
с постановено решение на Софийския окръжен
съд за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Костинброд, Софийска област,
ул. Охрид 6, в София, район „Триадица“, ул.
Костенски водопад, бл. 244, вх. Е, ет. 4, ап. 80.
15955
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 и чл. 119, ал. 2 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ
регист рира промени по ф. д. № 11033/95 за
„РИК – 3“ – ЕООД: деноминира капитала от
5 000 000 на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете; вписва нов устав.
15959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.12.2007 г. по ф. д. № 9138/2006 вписва промени
за „Лидера трейдинг“ – ЕООД: вписва промяна
в името на собственика и управител Цветелина
Бориславова Маймарова-Йотова, както следва:
„Цветелина Бориславова Маймарова“; вписва
нов учредителен акт.
15957
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 14.04.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 14987/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Консулт инвестмънт“ – ЕООД.
15958
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.04.2008 г. по ф. д. № 14987/2006 вписва
промени за „Консулт инвестмънт“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла
от Николай Рафаилов Рафаилов на Пламен
Алексеев Маджуров; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Николай
Рафаилов Рафаилов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Пламен
Алексеев Маджуров; вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Витоша“, ул.
Боянска река 12; вписва промени в учредителния акт.
15959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.08.2008 г. по ф. д. № 862/2003 вписва промени
за „Сигнал БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Иван Миланов Николов на Петър Пенчев Петров; заличава като
съдружник и управител Иван Миланов Николов;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сигнал БГ“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Петър Пенчев Петров, който управлява и представлява; вписва учредителен акт.
15960
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 14.ІV.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д.№ 9936/2000
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Еуростил“ – ЕООД.
15961
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф. д. № 217/2008 вписва промяна за „Емона – 7“ – ЕООД, в регистъра за търговски дружества, фирмено дело № 217/2008 във връзка с
постановено решение на Варненския окръжен
съд за промяна на седалището и адреса на управление от Варна, Вилна зона, ул. Бриз 1776, в
София, район „Възраждане“, ж. к. Зона Б-5, бл. 9,
вх. Б, ет. 8, ап. 35.
15962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 7928/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Индивидуална практика за специализирана
акушеро-гинекологична медицинска помощ д-р
Георги Стаменов“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. 504 № 4, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на
болни, консултации, профилактика, медицински
дейности и имунизации, предписване на лекарства;
превързочни материали и медицински пособия,
лабораторни и други видове изследвания, предписване на обема, вида на домашни грижи и помощ
за болни; извършване на експертиза на временна
нетрудоспособност, извършване на наблюдение и
оказване на медицинска помощ при бременност
и майчинство; наблюдение, контрол и полагане
на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и имунизации, издаване на документи,
свързани с дейността, насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ и търговски
сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Стаменов
Стаменов, който го управлява и представлява.
15963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ІІ.2007 г. по ф. д. № 10807/99 вписва промени
за „АМАСС“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Анастас Николов Анастасов на Мария Анастасова Анастасова; заличава
като съдружник Анастас Николов Анастасов;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„АМАСС“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е Мария Анастасова Анастасова, която го
управлява и представлява; вписва учредителен акт.
15964
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 9739/2003 вписва промени за „Хари
1“ – ЕООД: вписва като съдру ж ник Стефан
Цветанов Костадинов; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Дойчин Иванов Дойчинов
на Стефан Цветанов Костадинов; заличава като
съдружник Дойчин Иванов Дойчинов; едноличен собственик на капитала е Стефан Цветанов
Костадинов; заличава като управител Дойчин
Иванов Дойчинов; вписва като управител Стефан Цветанов Костадинов, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва преместване
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на седалището и адреса на управление – София,
район „Люлин“, ж. к. Люлин 5, бл. 520, вх. Г, ет. 1,
ап. 81; вписва нов учредителен акт.
15965
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ
във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.VІІІ.2008 г.
по ф. д. № 12536/94 вписва промени за „Сотекс“ – ООД: деноминира капитала от 5 000 000
на 5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете.
15966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 2367/2004 вписва промяна за „Интерфиш – 1“ – ЕООД, в регистъра за търговски
дружества във връзка с постановено решение
на Пловдивския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Пловдив
в София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул.
Химик 12.
15967
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 22201/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „М и М Милицер и Мюнх БГ“ – ООД.
15732
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 04.VІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 7385/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Редко“ – ООД.
15733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 18.VІ.2008 г. по ф. д. № 8868/2006
вписва прекратяване на „Обединение топлоенерго
България“ – ООД, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Агоп Аршак Гарабедян и срок за
ликвидацията 6 месеца.
15734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 281/2008 вписва промени за „РАВ 04“ – ООД,
във връзка с постановено решение на Софийския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от гр. Драгоман, Софийска област,
ул. Велчова завера 6, в София, район „Слатина“,
ж. к. Христо Смирненски, бл. 48, вх. Г, ап. 73.
15735
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 02.VІІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2221/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново“ – АД.
15736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.VІІ.2007 г. по ф. д. № 8761/2004 вписва промени за „Есенс – маркетинг“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Даниела
Димова Динева на Георги Феодоров Чурусинов;
заличава като едноличен собственик Даниела Димова Динева; вписва като едноличен собственик
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Георги Феодоров Чурусинов; вписва промяна на
наименованието от „Есенс – Маркетинг“ – ЕООД,
на „Есенс Маркетинг“ – ЕООД; вписва промяна
на предмета на дейност: маркетинг, реклама, проучване на пазара, изготвяне на стратегии, дизайн,
предпечатна подготовка, промоции, директен
маркетинг, връзки с обществеността, организиране
и провеждане на рекламни кампании, изготвяне
и производство на рекламни материали; търговия
с хартия и мастила; проектантска дейност и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, търговска и външнотърговска дейност;
посредничество, агентство и представителство
(без процесуално представителство) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и чужбина; всякакви други дейности,
незабранени със закон; заличава като управител
Даниела Димова Динева; вписва като управител
Георги Феодоров Чурусинов; вписва нов учредителен акт.
15737
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 181/2008 вписва пром яна за „А г рокорп“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Софийския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от гр. Елин
Пелин, Софийска област, ул. Здравец 15, в София,
район „Слатина“, ул. Професор Цветан Лазаров 18.
15738
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 7375/2006 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фешън кидс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи
Димитър, бл. 71, вх. Д, ет. 5, ап. 102, с предмет
на дейност: производство на промишлена, хранително-вкусова и селскостопанска продукция,
транспортни услуги, посредничество, външна и
вътрешна търговия, заложна дейност и оказион,
услуги на населението, международен транспорт
и всичко друго незабранено със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Валентина Недялкова Радева, която го управлява
и представлява.
15739
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15138/2000 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ендомед – групова практика за специализирана медицинска помощ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 1, бл. 7, вх. 1, ет. 6, ап. 30, с предмет
на дейност: групова практика за специализирана,
извънболнична медицинска помощ, изразяваща
се в извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, извършване
на консултации и профилактика, предписване
на лабораторни и други видове изследвания,
предписване и контролиране на извършването на
медицински дейности и манипулации, предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за
болни, предписване на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, експертиза
на временна нетрудоспособност, извършване,
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наблюдение и оказване на медицинска помощ при
бременност и майчинство, наблюдение, контрол и
полагане на грижи за физическото и психическото
развитие на пациентите, издаване на документи,
свързани с медицинската дейност, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
всякаква друга незабранена от закона дейност във
връзка с осъществяване на предмета на дейност
на дружеството, с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Григор Борисов Григоров и Георги Борисов Гърбев и се управлява
и представлява от Григор Борисов Григоров и
Георги Борисов Гърбев заедно и поотделно.
15740
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.ІV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2781/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Енигма технолоджи“ – АД.
15741
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.V.2004 г. допуска прилагането в
търговия регистър по ф. д. № 4825/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г.
на „Юнитрейд – сервиз“ – ЕООД.
15742
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2893/90 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Крам – комплекс“ – ООД.
15743
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 3.ІV.2008 г.
по ф. д. № 9960/2006 вписа промени за „Веселата
жаба“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район
„Слатина“, ул. Хемус 19, вх. Б, ет. 2, ап. 11, в
Бургас, ул. Калофер 18.
15744
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 29.V.2008 г.
по ф. д. № 2084/2005 вписва промени за „Ем Ес
Би“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление от София, ул. Дамян Груев
58, във Враца, ул. Съединение 1; вписва промени
в дружествения договор.
15745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.V.2007 г. по ф. д. № 8366/2005 вписва промени
за „Е пост“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от „Полипост“ – АД, на Валентин Николчов Петков; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от „Полипост“ – АД, на Светлин
Руменов Антонов; вписва като съдружници Светлин
Руменов Антонов и Валентин Николчов Петков;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Е пост“ – ООД, и
се управлява и представлява от Светлин Руменов
Антонов; вписва дружествен договор.
15746
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.Х.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 2955/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Скорпион шипинг“ – ООД.
15747
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12445/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Чипита България“ – АД.
15748
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 25018/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Международен банков институт“ – ООД.
15749
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VІ.2003 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15139/94 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2002 г. на „Еко – строй – 94“ – ООД.
15750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ІV.2008 г. по ф. д. № 1536/2007 вписва промени
за „Инфинити – 2007“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Николай Иванов
Николов на Петя Венелинова Ботева; заличава
като съдружник и управител Николай Иванов
Николов; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Инфинити – 2007“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Петя Венелинова Ботева;
вписва нов учредителен акт.
15579
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 12719/90 вписва промени
за „Неси – 2“ – ЕООД: заличава като управител
Маргарита Михайлова Николова; вписва като
управител Симеон Боев Боев.
15580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15571/2006 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Андреа
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Златен рог 16А, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, проектиране, строителство,
ремонт, сделки с недвижими имоти, вътрешен и
външен дизайн, хотелиерство, ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество,
информационна и консултантска дейност, транспорт и спедиторска дейност в страната и чужбина, всякаква друга дейност освен забранените
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир
Георгиев Владимиров и Николай Владимиров
Коцинов и се управлява и представлява от съдружниците заедно.
15581
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
08.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 3631/2006 вписва промени
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за „Идея лукс“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Силвия Кирилова Митева на
Пламен Асенов Иванов; заличава като съдружник
Силвия Кирилова Митева; вписва като съдружник
и управител Пламен Асенов Иванов; дружеството
се управлява и представлява от Десислава Георгиева Иванова и Пламен Асенов Иванов заедно
или поотделно; вписва нов дружествен договор.
15582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 08.ХІІ.2006 г.
по ф. д. № 15854/91 вписва промени за „Синтермат“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Димитриос Емануил Караниколис и
Станислав Георгиев Разпопов; вписва промени в
устава, приети на ОС на акционерите, проведено
на 10.ХІ.2006 г.
15583
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2006 г.
по ф. д. № 3144/2006 вписва промени за „Феликс
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 48
дружествени дяла от „Феликс“ С.П.А. на „Ливинстон“ С.А.; вписва като съдружник „Ливинстон“
С.А.; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Феликс
България“ – ООД; заличава като управители
Феличе Франко Мария Рускони и Пиерпаоло
Батиста Пескармона; вписва като управители
Иван Александров Паличев и Кристофър Фарлей;
дружеството се управлява и представлява от Ное
Риналдо Рускони, Иван Александров Паличев и
Кристофър Фарлей заедно и поотделно; вписва
дружествен договор.
15584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2006 г.
по ф. д. № 26521/91 вписва промени за „Нестле
България“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Реймонд Роджер Фишер; вписва
като член на съвета на директорите Антонис
Кандзелис; дружеството ще се представлява от
председателя на съвета на директорите Евангелос Калусис и изпълнителния директор Антонис
Кандзелис, действащи поотделно, или от всеки
двама от останалите членове на съвета на директорите, действащи заедно.
15585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
08.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 16524/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „БМВ – Безценна
Спасова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Безценна Славчева
Спасова на Венцислав Сашов Райков и го вписва
като едноличен търговец с фирма „БМВ – Венцислав Райков“.
15586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14213/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Традиции и бъдеще“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Баба Илийца,
бл. 1, вх. Е, ет. 3, ап. 121, с предмет на дейност:
организация на създаването на филми или други
аудио-визуални произведения и осигуряването им,
възпроизвеждане върху видеоносители, производ-
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ство, разпространение, промоция и съхранение
на филми, производство и търговия със стоки
и услуги в страната и чужбина, туристическа и
транспортна дейност, рекламна, консултантска,
всякакви дейности и услуги, незабранени изрично
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Паулина
Иванова Василева-Бакалова и Сава Венелинов
Бакалов и се управлява и представлява от Паулина Иванова Василева-Бакалова.
15587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15092/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Грийнлайф – Каваците“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучер 81, с предмет на дейност:
покупка, строеж, проектиране или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Грийнлайф“ – АД, и се управлява
и представлява от управителя Николай Янков
Пехливанов.
15588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2006 г.
по ф. д. № 5474/2006 вписва промени за „Експресо“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Людмил Христов Данчев; вписва
като член на съвета на директорите Христо Михайлов Данчев; вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
25.ХІ.2006 г.
15609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2006 г. по ф. д. № 15239/2006 вписа в търговия регистър акционерно дружество „Българска
алтернативна енергийна компания“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 91, ет. 1, с предмет
на дейност: реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на енергетиката;
изгра ж дане, поддържане и експлоатаци я на
съоръжения за производство на електрическа
енергия; производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници; предлагане на енергоефективни услуги и всички други
незабранени от закона дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 800 000 лв., разпределен в 800 000 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Неделчо Василев
Неделчев, Стефан Николов Абаджиев и Ивайло
Нецов Томов, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Неделчо Василев
Неделчев.
15610
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 12944/2006 вписва промяна за „Пропърти
билдинг“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Софийския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от гр.
Златица в София, район „Средец“, ул. Иван Вазов
29, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
15636
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
15.V.2008 г. по ф. д. № 5435/2002 вписва промени
за „Жи – Лав“ – ЕАД: заличава като член на
съвета на директорите Златко Костадинов Бакалов; вписва като член на съвета на директорите
Георги Танески.
15637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
08.V.2008 г. по ф. д. № 7189/2001 вписва промени
за „Веди комерс“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 80 000 на 370 000 лв.
15638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
03.І.2007 г. по ф. д. № 645/2001 вписва промени за
„Прагматика“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „Публисис марк“ – ЕООД,
на Николай Трифонов Неделчев; заличава като
съдружник „Публисис марк“ – ЕООД: вписва като
съдружник Николай Трифонов Неделчев; вписва
промени в дружествения договор.
15639
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
01.ХІІ.2005 г. по ф. д. № 645/2001 вписва промени за „Прагматика“ – ООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от „Марк Адвъртайзинг“ – ЕООД, на Симеон Денев Желев.
15640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.V.2007 г. по ф. д. № 645/2001 вписва промени за
„Прагматика“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Николай Трифонов Неделчев
на Юлиан Добрев Добрев и на 25 дружествени
дяла от Симеон Денев Желев на Юлиан Добрев
Добрев; вписва като съдружник Юлиан Добрев
Добрев; вписва промени в дружествения договор.
15641
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 15.VІІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 13505/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Омега транс такси“ – ЕООД.
15642
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.І.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 11786/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Белт – строй инвест“ – ООД.
15643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 95/2008 вписва промяна „Котев“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Варненския
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окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от с. Венелин, ул. 22 № 10, община
Долни чифлик, област Варна, в София, ул. Братя
Миладинови 12, ет. 1.
15644
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 07.V.2008 г.
по ф. д. № 10071/2000 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Елкрис – Ягодина Господинова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Елкрис“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 12417/2007).
15645
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 964/2003 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Всекиден“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 73, ет. 4, с предмет на дейност: издателска,
рекламна и печатарска дейност и предпечатна
подготовка на информационни издания, програмна, продуцентска и импресарска дейност,
услуги в областта на комуникациите и връзките
с обществеността, подготовка на видео- и звукозаписи, експлоатация и комуникационни съоръжения, сделки с интелектуална собственост,
организиране на курсове и семинари с образователна цел, консултантски услуги, транспортна
и спедиторска дейност, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, външна търговия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
всякаква стопанска дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мирослав Ласло Боршош, който го
управлява и представлява.
15646
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 07.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 14058/94 вписва промени за „Маккар“ – АД:
заличава Ивета Спасова Игнатова като член на
управителния съвет на дружеството.
15647
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 07.V.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 14075/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ню енерджи вижън“ – АД.
15648
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 6670/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Промокат“ – АД.
15649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 2704/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Криейтив
бизнес консултантс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 56, ет. 3, ап. 5, с предмет на
дейност: консултации по изграждане на системи
за управление на качеството, на околната среда,
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здравословни и безопасни условия на труд, в автомобилната промишленост, интегрирани системи
за управление и добри производствени практики
на базата на международните стандарти; консултации за изграждане на системи за производствен
контрол съгласно изискванията на наредбите
за оценка на съответствието; консултации по
изграждане и оптимизиране на маркетингова
стратегия; обучение на мениджъри и вътрешни
одитори на системи за управление; обучение за
средни и висши ръководители по мениджмънт;
модели и системи за администриране на персонала, управление и развитие на човешките ресурси,
организационни концепции и мотивационни
системи; подбор и трансфер на кадри, атестиране, оценяване и заплащане на труда; групов и
персонален тренинг за ръководен стил и делови
и комуникативни умения; локална и цялостна
организационна диагностика, проектиране и оптимизиране на фирмени системи за управление;
консултации в областта на организационната и
трудовата психология; диагностика на стандартизирани системи за управление, предварителен
одит, одити от втора страна; инженеринг/реинженеринг на управленски процеси, технологии и
организационни структури; стратегически проучвания и анализи, планове, проекти и програми,
общи, частни и локални стратегии за развитие,
фирмени и корпоративни политики, маркетингово
обслужване на фирми; изготвяне и управление
на проекти по европейски и международни програми; комисионни, лизингова дейност; делови
съпровод на делови контакти, преговори, сделки;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически, юридически
лица и фирми, реекспорт, бартерни сделки – маркетинг и мениджмънт; договорно управление на
фирми, стандартизирани системи за управление
и недвижима собственост; придобиване и отчуждаване на права върху изобретения, търговски
марки, ноу-хау; покупко-продажба на недвижима
собственост; участия в търгове и обществени
поръчки; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, търговска дейност в страната и
в чужбина – внос и износ на стоки, материали,
суровини, потребителски, промишлени – вкл.
такива на тежката и леката промишленост, както
и на химическата индустрия и всякакви дейности,
търговия и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Валери Тодоров Стефанов, който го управлява
и представлява.
15650
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 434/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Адванс екуити холдинг“ – АД.
15651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ІV.2008 г. по ф. д. № 10082/99 вписва промени
за „Р.Р. – 2001“ –ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, кв. Симеоново, ул. Жасмин 24;
вписва нов дружествен договор.
15652
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 8918/2005 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КЗУ
трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Илиенци
12А, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност в страната и чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, проектиране,
строителство и ремонт на промишлени, търговски и жилищни обекти, консултантски услуги, и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Контролно-заваръчни устройства“ – АД, и се
управлява и представлява от управителя Огнян
Асенов Попиванов.
15653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19198/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Премиум
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Княгиня
Мария-Луиза 2, ЦУМ, северна рецепция, офис
0602, с предмет на дейност: посредничество при
сключване на сделки с недвижими имоти, анализ
на пазара на недвижими имоти в България, изпълнение на проекти за придобиване, изграждане,
подобрение, продажба и лизинг на недвижимо
имущество, консултантски услуги, изготвяне
на инвестиционни меморандуми, проспекти за
публично предлагане на ценни книжа и проекти
за бизнес план, както и инвестиционни проекти
за финансиране инвестиционна дейност, подготовка на документи за прехвърляне на права
върху недвижимото имущество, организиране на
строителни дейности и извършване на подобрения
в недвижима собственост, проучване и организиране на търгове за избор на строителна фирма,
дизайнери, консултанти, технически контрол,
които да извършват строеж и/или да извършват
поправки в недвижимо имущество, организиране
получаването на строителни лицензи заедно с
лицензите, необходими за функционирането на
новопостроените сгради или недвижимите имоти;
проучване и откриване наематели и/или купувачи,
преговори с брокери на недвижимото имущество;
подготвяне документи за сключване на договори
за наем, покупко-продажба или наем на земеделска земя, осъществяване последващ контрол
по изпълнението на договорите, включително
събиране на дължимото възнаграждение; управление, поддръжка и поправки на придобитото
недвижимо имущество; извършване на всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Миланов Сарийски, Панайот
Ивов Филипов, Александър Иванов Николов и
Николай Костадинов Костов и се управлява и
представлява от Панайот Ивов Филипов.
15654
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 1496/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Елис 2005“ – ЕООД.
15655
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 1863/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Филип Морис България“ – ЕООД.
15656
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VІІ.2007 г.
по ф. д. № 11872/2002 вписва промени за „Екотехнолоджи“ – ООД: заличава като съдружник
Весела Димова Сергиева; вписва като управител
Сашо Тодоров Дерменджиев; дружеството ще се
управлява и представлява от Карен Арутюнян и
Сашо Тодоров Дерменджиев заедно и поотделно.
15657
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14492/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюматик Медиа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри
79, с предмет на дейност: развойна, производствена, инженерингова, сервизна, маркетингова,
консултантска, транспортна, доставка, патентна,
лицензионна, външно- и вътрешнотърговска
дейност в областта на електрониката, битовата
и инструменталната техника, специализираното
проектиране и анализи и специфични външнотърговски операции, всякаква дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Стефан Емилов Бургуджиев и Иван Георгиев Георгиев и се
управлява и представлява от Стефан Емилов
Бургуджиев и Иван Георгиев Георгиев заедно и
поотделно.
15658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д .
№ 8549/98 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Иптрейд
2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“ ул. Гурко 74, ет. 5,
ап. 13, с предмет на дейност: продажба на стоки
в първоначален, обработен или преработен вид,
комисионна търговия, спедиционна дейност, внос
и износ на стоки, хотелиерска, ресторантьорска,
рекламна дейност, търговско посредничество
(без посредничество по сделки с ценни книжа),
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от
собственика Мария Иванова Силяновска.
15659
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.ІV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 20624/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2001 г. на „Суперфрут“ – ООД.
15660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 3383/2004 промени за „РВП – груп“ – ЕООД:
вписва промяна в адреса на управление от ж. к.
Студентски град, бл. 58, вх. Б, ап. 513, на ж. к.
Студентски град, павилион пред бл. 55; вписва
нов дружествен договор.
15661
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15935/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Команс 2000“ – АД.
15662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.V.2008 г. по ф. д. № 8196/93 вписва промени за
„Берг Балкан“ – ООД: изключва като съдружник
„Берг холдинг“ – ГМБХ, Германия.
15663
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 13409/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ютекс холдинг“ – АД.
15664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.V.2008 г. по ф. д. № 7832/2007 вписва промени за „Монарх“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Александър Владимиров Димитров на „ММ и В“ – ЕООД; вписва
прехвърляне на 2 дружествени дяла от Петя
Евгениева Лозанова на Александър Владимиров
Димитров; 1 дружествен дял от Десислав Иванов
Касабов на Александър Владимиров Димитров;
1 дружествен дял от Георги Николов Ганчев на
Александър Владимиров Димитров; 1 дружествен
дял от Димитър Ламбрев Джаров на Александър
Владимиров Димитров; вписва като съдружник
„ММ и В“ – ЕООД; вписва като управител Теодор
Мирославов Лазаров; дружеството се управлява
и представлява от Александър Владимиров Димитров и Теодор Мирославов Лазаров заедно;
вписва нов дружествен договор.
15665
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VІІ.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 7243/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „ТЕЦ Свилоза“ – АД.
15666
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 21482/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Гимекспорт“ – АД.
15667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ІІ.2008 г. по ф. д. № 226/2006 вписва промени
за „Ал комакс“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Даниел Михайлов Моцев на Александър Витанов Витанов; заличава
като съдружник и управител Даниел Михайлов
Моцев; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ал комакс“ – ЕООД; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – район
„Връбница“, ж. к. Обеля 2, бл. 260, вх. Б, ет. 5,
ап. 37; дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александър Витанов Витанов.
15668
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 13051/2000 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Технофина“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Нови Искър“, кв. Нови Искър,
ул. Жеравна 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туроператорски и турагентски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и
външнотърговска дейност, всички други услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Кузнецов Николай Георгиевич и Гречко Алексей
Георгиевич и се управлява и представлява от
Кузнецов Николай Георгиевич.
15669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписва в регистъра за
търговските дружества с решение от 24.VІІІ.2005 г.
промени за „Булси“ – АД: заличава членовете
на съвета на директорите в състав: Михаил Израилевич Шерешевский – председател, Младен
Вълков Гочев – изп. директор, и Катерина Добрева
Михайловска; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Хубча 2; вписва промяна на предмета
на дейност: проектопроучвателна дейност, инвестиционна дейност в производство и преработка
на селскостопанска продукция, строителство,
строително-ремонтна дейност, предприемаческа
дейност, сделки с недвижими имоти, вътрешно- и
външнотърговска дейност в страната и чужбина със закупени стоки или стоки от собствено
производство на едро и на дребно, комисионна
и спедиционна дейност, маркетинг, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица в страната
и чужбина, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени от закона; вписва промени
в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 12.VІІІ.2005 г.; дружеството
се управлява и представлява от изп. директор
Младен Вълков Гочев.
15670
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка с решение от
22.ІV.2008 г. по ф. д. № 13731/94 по партидата на
„Трансстрой – автоматика и монтажи“ – АД, в
решение № 12 от 18.ХІІ.2006 г. на СГС, постановено по партидата на „Трансстрой – автоматика
и монтажи“ – АД, както следва: съгласно решението по т. 6 от ОСА, проведено на 6.ХІІ.2006 г.,
вписва избирането като член на съвета на директорите на Александър Димитров Касандров;
вписва преизбиране на членовете на съвета на
директорите Стоян Радомиров Стоянов, който
е председател на СД и изпълнителен член на
СД, представляващ дружеството, и Христофор

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Петков Дочев, който е зам.-председател на СД;
съветът на директорите е в състав: Александър
Димитров Касандров, Стоян Радомиров Стоянов
и Христофор Петков Дочев.
15671
Софийският градски съд на основание чл. 6
ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.V.2008 г.
по ф. д. № 13916/95 вписва промени за „Еврис“ – ООД: деноминира капитала на дружеството
от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т. ч. и размера на
дяловете; вписва промени в дружествения договор.
15672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ІV.2008 г. по ф. д. № 10950/2001 вписва промени
за „П.П. – 2001“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, кв. Симеоново, ул. Жасмин 24.
15673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 4510/2006 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мега Инс 2006“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
Парчевич 50, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, застрахователно
посредничество и агентство, транспорт, спедиция, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерство
и ресторантьорство, складова дейност, реклама,
представителна дейност и всички други дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Мега Инс 2003“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя
Дешка Николова Божкова.
15674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.V.2008 г. по ф. д. № 5658/2001 вписва промени
за „Ню камършъл“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Ваня Емилова Карбанова на Ралена Наскова Гачева; заличава като
съдружник Ваня Емилова Карбанова; вписва като
съдружник Ралена Наскова Гачева.
15675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 2733/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ламара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, бул. Цар Борис ІІІ
№ 140, с предмет на дейност: производство на хранителни стоки и изделия и търговия с тях, покупка
на стопански или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
на територията на страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и
в чужбина, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство,
търговия с цимент и негови производни, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, превозна, туристическа, рекламна, информационна, счетоводна,
консултантска дейност, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство и хотелиерство,
външноикономическа дейност и всякакви други
стопански дейности и услуги с изключение на
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забранените със закон, дружеството извършва
дейности, подлежащи на разрешителен режим
(след получаване на съответното разрешение
от компетентните за това органи). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 205 000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Алмара трейдинг лимитид“ и се управлява и представлява от
управителя Евелин Димитров Манев.
15676
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10672/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Тамбълуид комюникейшънс“ – ЕООД.
15677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 1748/2007 вписва промяна за „Екодев“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Великотърновския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39, стая 312, в София, район
„Триадица“, бул. Витоша 14, ет. 1, ап. 1.
15678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 8183/2006 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Телесим
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. 20 април 6, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: производствена и
търговска дейност, външноикономическа дейност,
представителство и посредничество, отдаване на
битова и електронна техника под наем, производство, монтаж, сервизно обслужване и ремонт
на електронна и битова техника, производство и
търговия с програмни продукти и информационни системи, апаратно и програмно изграждане,
внедряване и сервиз на компютърни и комуникационни съоръжения, всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мариана
Венелинова Желева-Атанасова и Стефан Иванов
Терзийски и се управлява и представлява от Мариана Венелинова Желева-Атанасова.
15679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 13394/2006 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Адвайс
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, пл. Македония 1, ет. 6, офис 8, с предмет на дейност:
сделки с интелектуална собственост, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков
контрол; производство и търговия на и с продукти от селскостопански характер; хотелиерство
и ресторантьорство; туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Веселина Добрева Добрева и Мариана Димитрова Полименова и се
управлява и представлява от Веселина Добрева
Добрева.
15680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д.
№ 1324003 промени за „Пенобетон“ – ЕООД;
вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла
от Андрей Красинов Ганчев на Емил Кирилов
Тасков; вписва като съдружник Емил Кирилов
Тасков; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Пенобетон“ – ООД; вписва промяна на предмета
на дейност: външна и вътрешна търговия, инженеринг, разработване и внедряване на строителни технологии, производство на строителни
елементи и материали, търговско посредничество
и представителство в страната и в чужбина на
български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, преводи,
мениджмънт, маркетинг и реклама, транспортна
дейност, управление на търговски сделки, сделки
с недвижими имоти, охранителни услуги с цел
закрила на хора и собственост, продуцентска и
издателска дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от закона; вписва нов дружествен
договор; дружеството се управлява и представлява
от Андрей Красинов Ганчев.
15681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13725/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маргарита транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ул.
Търново 46а, с предмет на дейност: железарски
услуги, транспортна дейност (съобразно законовите изисквания) в страната и чужбина, търговия
със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа (съобразно законовите изисквания),
търговия с алкохол и цигари (съобразно законовите изисквания), рекламна, информационна,
импресарска дейност, маркетингова дейност,
сделки с интелектуална собственост, издателска
и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга незабранена от законите на страната дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Ивайло Петров Георгиев.
15682
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2650/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Синко – инженеринг“ – АД.
15683
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2650/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Синко – инженеринг“ – АД.
15684
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.V.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2650/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Синко – инженеринг“ – АД.
15685
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 24.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 2089/2006 вписва прехвърляне на
предприятието на „Димо Димов“ – ЕООД, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношение на „Клуб 45“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 12266/2001).
15686
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4090/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Агора“ – АД.
15687
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4090/97 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2005 г. на „Агора“ – АД.
15688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 9323/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Миел“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 441, вх. 1, ет. 2, ап. 2,
с предмет на дейност: рекламна, маркетингова и
консултантска дейност в областта на хотелиерство
и ресторантьорство, външнотърговска дейност,
агентство и представителство на импресарски,
издателски и продуцентски къщи и фирми в страната и чужбина, хотелиерска, информационна и
програмно-импресарска дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност по организиране
на конгресен туризъм, културен туризъм и спортно-възстановителна дейност (след издаване на лиценз), сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажбата им, както
и всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Огнян Благоев
Секирански, Даниела Светославова Секиранска,
Елица Огнянова Секиранска и Мина Огнянова
Секиранска и се управлява и представлява от
Даниела Светославова Секиранска.
15689
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 5313/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Спектрус“ – ООД.
15690
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 1495/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „М дизайн 2005“ – ЕООД.
15691
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с оп ределение о т 10.Х ІІ.20 07 г. доп уска
прилагането в търговския регистър по ф. д.
№ 11573/2000 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Българска рекламно-импресарска агенция“ – АД.
15692
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 2.VІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 13762/94
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Храмар“ – ООД.
15693
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 5.VІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 7259/95
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Нира“ – ЕООД.
15694
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с оп р еде лен ие о т 22 .V І.2 0 0 7 г. доп уск а
прилагането в търговския регистър по ф. д.
№ 8596/2000 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Бизнес софтуер
консулт София“ – ООД.
15695
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 27.ІХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 7126/2003
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Универсиада“ – АД.
15696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19840/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Манов инженеринг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Христо Смирненски 1, УАСГ, Нова
сграда, корпус А, ет. 3, с предмет на дейност:
комплексно проектиране, устройствено планиране, проектни проучвания, консултантска
и експертна дейност, инженерингова дейност,
строителство и сделки с недвижими имоти,
външна и вът решна т ъргови я, реекспор т на
дейност, посредническа, представителска, рекламна, хотелиерска и ресторантьорска дейност
и всичк и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Цанко Великов Манов, който го
управлява и представлява.
15696
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от
22.ХІ.2007 г. по ф. д. № 18039/2007 за „Ди Пи
Вю“ – ООД, относно грешно изписано презиме
на съдружника и управителя Димитър Божилов
Гаврилов, което следва да се чете: Димитър
Божидаров Гаврилов.
15697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 19161/2007 вписа промяна за „Дрийм
венчър пропъртис“ – ООД, във връзка с пос-
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тановено решение на Добричкия окръжен съд
за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Тервел, ул. Хаджи Димитър 36, в
София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников
19, ет. 1, ап. 1.
15698
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 15164/2007 за „КМД – Агро“ – ООД,
относно грешно изписано презимето на управителя Стефанов, което следва да се чете
„Стефчов“.
15699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 1575/2001 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вива – Б“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Русалка
4, с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени от закона, всякакви
услуги, незабранени от закона, търговска дейност, външнотърговска дейност, вътрешен и
международен транспорт, туристически услуги
в страната и чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално
представителство), посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на
свързаните с дейността заведения, магазини и
ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, издателска,
антикварна, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ,
спедиторска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от собственика Биляна Георгиева
Атанасова.
15700
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с оп р еде лен ие о т 10.V І.2 0 0 8 г. доп уск а
прилагането в търговския регистър по ф. д.
№ 2379/2003 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Глоубъл тайминг
България“ – ЕАД.
15729

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение
„Арменско благотворително дружество Парекордзаган“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо събрание на ч леновет е си на
18.ХІІ.2011 г. в 14 ч. в конферентната зала на
сградата на Българската търговско-промишлена
палата в София, ул. Искър 9, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за
изминалия период; 2. отчетен доклад на контролно-ревизионната комисия за изминалия период;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
членове на контролно-ревизионната комисия;
5. приемане на нов устав на сдружението; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
12259
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10. – Управителният съвет на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
22.12.2011 г. в 16,30 ч. в зала „Мусала 2“ на хотел
„Хилтън София“, София, бул. България 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. доклад на контролния съвет за дейността му
през 2011 г.; 3. разни. Членовете на сдружението
се легитимират за участие в събранието с лична
карта – за физическите лица, или актуално съдебно удостоверение на съответното юридичесско
лице, чийто представител се легитимира с лична
карта. В сучай на представителство – пълномощното на представителя следва да бъде изрично,
като съдържа дневния ред на събранието и начина
на гласуване по него. Общото събрание се счита
законно, ако в обявения час присъстват повече от
половината от редовните членове на сдружението
с право на глас. При липса на кворум в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 17,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на сдружението в София,
ул. Триадица 5Б, ет. 1.
12213
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.01.2012 г. в 15 ч.
в ПЧАГ „Уилям Шекспир“, София, ул. Стара
планина 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейностите през 2011 г.; 2. планиране на дейности
за 2012 – 2013 г.; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. прием на нови членове; 5. разни.
12246
123. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по мотоцик летизъм“
(БФМ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.01.2012 г. в 14 ч.
в конферентната зала на Парк-хотел „Москва“
в София при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на БФМ за 2011 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2011 г.; 3. разисквания по отчетите; 4.
приемане на нови членове на общото събрание;
5. предложение за избор на председател на УС
на БФМ; 6. избор на УС на БФМ; 7. избор на
контролен съвет на БФМ; 8. избор на спортни
комисии; 9. промени в устава на сдружение
БФМ; 10. съобщения и разни. При недостатъчен
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 15 ч.
12245
20. – Управителният съвет на „Сдружение
на завършилите Стопанския факултет на СУ
„Св. Кл. Охридски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
25.01.2012 г. в 18,30 ч. в София, район „Слатина“,
бул. Цариградско шосе 125, бл. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет за 2010 и 2011 г. и освобождаването му от отговорност за 2010 и 2011 г.;
2. приемане на годишна програма за осъществя-
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ване на общественополезна дейност за 2012 г.; 3.
изменение и допълване на устава на сдружението;
4. избор на нови членове на управителния съвет;
5. разни. При липса на необходимия кворум за
провеждане на заседанието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то ще бъде отложено с един час покъсно и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
12138
14. – Управителният съвет на Алианс франсез – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове на редовно общо
събрание, на 07.01.2012 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението – ул. Иван Михайлов 66, Благоевград, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управителен съвет; 2. разни.
12223
43. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска
колегия – Благоевград, на 28 и 29.01.2012 г. в
10 ч. в заседателната зала на Община Благоевград, партерен етаж, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Адвокатския съвет през
2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на АС; 2. доклад на контролния съвет и вземане
на решения по него; проект за решение – ОС
приема доклада на председателя на КС; 3. отчет
на Дисциплинарния съд; проект за решение – ОС
приема отчета на председателя на ДС; 4. обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоеврад,
за 2012 г.; проект за решение – ОС приема предложения бюджет за 2012 г.; 5. избор на делегати
за общо събрание на адвокатите в страната; 6.
вземане на решение за закупуване на недвижим
имот на името на АК – Благоевград; 7. разни.
Регистрацията на адвокатите се извършва в деня
на общото събрание. Пълномощните за адвокати,
представлявани от адвокати пълномощници, се
представят от упълномощителите на Адвокатския
съвет в деня преди събранието. Всички адвокати
се легитимират с адвокатска карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе 1 час по-късно на обявения ден
независимо от броя на присъстващите членове.
12098
21. – Управителният съвет на СНЦ в обществена полза „Клуб по спортни танци „Лукойл
Нефтохимик“, Бургас, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
04.01.2012 г. в 10 ч. в Бургас, ж.к. Лазур, спортна
зала „Нефтохимик“, при следния дневен ред: 1.
промяна в наименованието на СНЦ; 2. промяна
в адреса на управление; 3. промяна в състава
на управителния съвет; 4. промяна в състава
на контролния съвет; 5. промяна в устава; 6.
други. Отчетните материали са на разположение
в офиса на сдружението в Бургас, ж.к. Лазур,
спортна зала „Нефтохимик“. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12191
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14. – Управителният съвет на сдружение
„Градинско настоятелство „Звездица – Зорница“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.01.2012 г. в 17 ч. в Бургас, ж.к.
Зорница, до бл. 15, ОДЗ № 2 „Звездица – Зорница“, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност членовете на управителния съвет
на сдружение „Градинско настоятелство „Звездица – Зорница“; 2. прекратяване членството на
членове от сдружението; 3. приемане на нови членове в сдружението; 4. избор на нов управителен
съвет и нов управител; 5. изменение на чл. 24
от устава на сдружението. 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.
12194
210. – Адвокатският съвет – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Бургаската адвокатска колегия на 28.01.2012 г. в 8,30 ч. в сградата
на Съдебната палата – Бургас, ет. 1, зала № 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на САК през 2011 г.; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд за 2011 г.;
4. приемане на бюджет на съвета на колегията
за финансовата 2012 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията.
12181
4. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство на Трета природоматематическа
гимназия „Академик Методий Попов“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 17.01.2012 г. в 18,30 ч. в сградата на ІІІ ПМГ „Академик Методий Попов“,
Варна, бул. Владислав Варненчик 80, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет и
доклад за дейността на Училищно настоятелство
на ІІІ ПМГ „Академик Методий Попов“, Варна,
за периода 2010 – 2011 г.; 2. освобождаване на
стари и избор на нови членове в управителния
орган на сдружението – съвета на настоятелите; 3. освобождаване на стари и избор на нови
членове в сдружението; 4. решаване на други
организационни въпроси.
12193
12. – Управителният съвет на сдружение
„ВУСК „Васил Левски“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.01.2012 г. в 14 ч. в Дома на културата на
НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 15 ч. при същия дневен ред. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание.
12182
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Глобус – ВСД“, Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 22.12.2011 г. в 9,30 ч.
във Враца, ул. Подбалканска 67, при следния
дневен ред: 1. обсъждане на предложения за
промени в устава на сдружението; 2. приемане
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и изключване на членове; 3. промени в състава
на управителния съвет; 4. вземане на решение за
промяна адреса на управление на сдружението;
5. вземане на решение за допълване на предмета
на дейност на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12188
51. – Управителният съвет на Българската
федерация по автомоделни спортове на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание във Враца на 28.01.2012 г. в
11 ч. в заседателната зала на СТМК – Враца,
ул. Поп Андрей (Зорница) 4, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на УС на БФАМС за
2011 г.; 2. отчет за работата на КС на БФАМС за
2011 г.; 3. избор на нов УС и нов КС на БФАМС;
4. промени в правилника на БФАМС; 5. разни.
12196
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
на СОУ „Св. Климент Охридски“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 20.12.2011 г. в 18 ч.
в залата на СОУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. избор на ръководни органи;
3. приемане на изменения на устава; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в работата на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител. 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.
12221
38. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по алпинизъм, състезателно
катерене и планинарство „Еверест – Карлово“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 10.01.2012 г. в 14 ч.
в Карлово, ул. Ген. Скобелев 6, СОУ „Христо
Проданов“, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на клуба през 2009 г., 2010 г. и 2011 г.;
2. обсъждане проблемите относно вписването на
клуба в националния регистър в Министерството
на правосъдието; 3. вземане решение за прекратяване и ликвидация на клуба; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12099
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на математиците в
България – Пазарджик“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 22.12.2011 г. в 19 ч. в Пазарджик,
ул. Сан Стефано 1, кабинет 6 на МГ „Константин
Величков“, при следния дневен ред: 1 отчет за
дейността на УС за 2011 г.; 2. приемане на финансовия отчет на СМБ – Пазарджик, за отчетния
период; 3. освобождаване от отговорност на УС
на СМБ – Пазарджик; 4. връчване на годишна
награда „Учител с особени заслуги към математическото образование в областта през 2011 г.“;
5. избор на почетни членове на СМБ – Пазарджик; 6. избор на нов УС на СМБ – Пазарджик;
7. организационни въпроси. Поканват се всички
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членове на сдружението да присъстват. Материалите за провеждане на общото събрание са на
разположение на членовете в Пазарджик, ул.
Сан Стефано 1, МГ „Константин Величков“, от
датата на обнародване на тази покана в „Държавен вестник“.
12195
12. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА насрочва годишно отчетно събрание на
28.01.2012 г. в 9 ч. в заседателната зала на Община Пазарджик при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на колегията; 2. отчет на контролния
съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд; 4. разискване и вземане на решения по отчетите; 5.
приемане на бюджета на колегията за 2012 г.; 6.
избор на делегати за отчетно-изборно събрание
на ВАС; 7. разни.
12224
11. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Светла“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 05.01.2012 г. в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Дрян 8,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за избор на нов съвет на настоятелите; 2. вземане
на решение и приемане на изменение и допълнение на устава на училищното настоятелство;
3. упълномощаване на председателя на съвета на
настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство „Светла“ да подаде заявление до Окръжния
съд – Пловдив, и необходимите документи за
отразяване на промените по ф.д. на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12192
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Русенска земеделска камара“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.12.2011 г.
в 10 ч. в клуб „Лазарета“, ул. Иларион Макариополски 14, Русе, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на състоянието на дружеството в
периода на ликвидацията съгласно отчет на ликвидатора на „Земеделие“ – ЕООД, в ликвидация,
приемане на баланса към датата на приключване
на ликвидацията, приложения пояснителен доклад към баланса към датата на приключване
на ликвидацията, както и отчет на ликвидатора
в периода на ликвидацията; приемане на началния баланс и доклада, който пояснява началния
баланс; проект за решение – ОС приема баланса
към датата на приключване на ликвидацията,
приложения пояснителен доклад към баланса
към датата на приключване на ликвидацията,
отчет на ликвидатора за периода на ликвидацията, началния баланса и доклада, който
пояснява началния баланс; 2. освобождаване от
отговорност на ликвидатора Петрана Иванова
Петрова; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност ликвидатора Петрана Иванова
Петрова; 3. вземане на решение по въпроса за
заличаване на дружеството с оглед на приключилата ликвидация; проект за решение – ОС взема
решение за заличаване на „Земеделие“ – ЕООД,
с оглед приключилата ликвидация. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
12185
7. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „ГК – Карт клуб
Русе“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 05.01.2012 г. в 10 ч. в Русе, офис на
сдружението, бул. Гоце Делчев 38, при дневен
ред: вземане на решение за прекратяване на сдружение с общественополезна дейност „ГК – Карт
клуб Русе“ и определяне на ликвидатор на сдружение с общественополезна дейност „ГК – Карт
клуб Русе“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място, същия ден, при същия дневен
ред в 11 ч.
12189
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Импулс“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 18.01.2012 г. в 17 ч. в Русе, ул.
Даме Груев 3, вх. 9, ет. 5, ап. 14, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на сдружението за 2010 и 2011 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на
сдружението за 2010 и 2011 г.; 2. одобряване на
годишния счетоводен отчет на сдружението за
2010 и 2011 г.; проект за решение – ОС одобрява
годишния счетоводен отчет на сдружението за 2010
и 2011 г.; 3. приемане на нови членове на сдружението; проект за решение – ОС приема новите
членове на сдружението; 4. избор на нов управител
на сдружението; проект за решение – ОС избира
нов управител на сдружение с нестопанска цел
„Импулс“ за тригодишен мандат; 5. приемане на
решение за промяна в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема решение за
промяна в устава на сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Импулс“; 6. приемане на решение за промяна на
адреса на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за промяна на адреса на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза „Импулс“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му в
Русе, ул. Даме Груев 3, вх. 9, ет. 5, ап. 14.
12139
66. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква годишно отчетно събрание
на колегията на 28.01.2012 г. в 9 ч. в сградата на
Адвокатска колегия – Силистра, на ул. Стефан
Караджа 19, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на съвета на колегията през 2011 г. и
вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност
на САК през 2011 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2011 г.; 4. приемане бюджет на съвета на
колегията за 2012 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
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адвокатурата събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове. Поканват се всички членове на колегията да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощен представител.
12097
244. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 1 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 28.01.2012 г. в 14 ч. в
хотелски комплекс „Хасково“ в гр. Хасково, ул.
Васил Друмев 20, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплиарния съд; 4. изменение на
размера на вноските за адвокатската колегия
(без членски внос); 5. приемане на бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2012 г.; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12244
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94. – Съветът на Адвокатската колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата поканва всички адвокати от колегията
на 28.01.2012 г. в 10 ч. в зала „Форум“ на хотел
„Шумен“ за провеждане на годишно отчетно
събрание при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет; 2. доклад на
контролния съвет; 3. доклад на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане на бюджета на САК за 2012 г.; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната. Присъствието на всички адвокати от
ШАК е задължително.
12142
Красимир Парашкевов Мичев – ликвидатор
на Спортен клуб „Металик – Аркус“, в ликвидация, гр. Лясковец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 10.01.2012 г.
в 11 ч. в спортната зала – гр. Лясковец, ул.
Васил Левски 219, при следния дневен ред: 1.
приемане и одобряване на баланс към момента
на прекратяване на сдружението; 2. приемане и
одобряване на доклада на ликвидатора.
12197
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