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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
(обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108
от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от
2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от
2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от
2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г. и бр. 36
от 2009 г.)
§ 1. В § 18 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование
и обучение (ДВ, бр. 36 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „2004 – 2005 г.“ се добавя
„и 2005 – 2006 г.“, след думите „2005 – 2006 г.“ се
добавя „и 2006 – 2007 г.“, а думите „през учебната
2009 – 2010 г.“ се заличават.
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2. В ал. 2 думите „2005 – 2006 г.“ се заменят
с „2006 – 2007 г.“, а думите „2006 – 2007 г.“ се
заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Навсякъде в закона думите „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младеж
та и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г.,
бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от
2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105
от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от
2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35 и 36 от 2009 г.)
навсякъде думите „министърът на образованието и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ се заменят съответно с „министърът
на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 4. В Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 90 и 95
от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г.,
бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 5. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г., изм.,
бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66
от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г.,
бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г.,
бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г.,
бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ се заменят съответно с „министърът
на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 6. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.;
изм., бр. 12 и 32 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието и науката“,
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„министъра на образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и науката“
и „Министерството на образованието и науката“
се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на
образованието, младежта и науката“, „заместник-министър на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 7. В Закона за насърчаване на научните
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм.,
бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 8. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15 от
2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.)
в чл. 2 думите „министъра на образованието
и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
§ 9. В Закона за признаване на професионални
квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм.,
бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 10. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 от
2009 г.) в чл. 13 думите „образованието и науката“ се заменят с „образованието, младежта
и науката“.
§ 11. В Закона за борба с трафика на хора
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от
2005 г., бр. 33 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 2 думите
„заместник-министър на образованието и науката“ се заменят със „заместник-министър на
образованието, младежта и науката“.
§ 12. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; изм.,
бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30
от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.;
попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г.,
бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от
1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм., бр. 69 от
1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103
от 2005 г., бр. 25 и 47 от 2009 г.) се правят
следните изменения:

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

1. В чл. 4, ал. 1 думите „заместник-министър на образованието и науката“ се заменят
със „заместник-министър на образованието,
младежта и науката“.
2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството
на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 13. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.)
в чл. 12, т. 5 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на
образованието, младежта и науката“.
§ 14. В Закона за вероизповеданията (обн.,
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 31 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и науката“.
2. В чл. 33, ал. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра
на образованието, младежта и науката“.
§ 15. В Закона за ветеринарномедицинската
дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30,
31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13,
36 и 100 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 35 от
2009 г.) в чл. 19, ал. 5 думите „министъра на
образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
§ 16. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) в чл. 7 се
правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът
на образованието, младежта и науката“.
2. В ал. 5, т. 1, буква „е“ думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят
с „Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 17. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от
2009 г.) в чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 18. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от
1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от
2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г.,
бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от
2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и
91 от 2008 г., бр. 6, 12 и 32 от 2009 г., бр. 19 от
2009 г.) в чл. 16, ал. 4 думите „министъра на
образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
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§ 19. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19 и
47 от 2009 г.) в чл. 115, ал. 1, т. 5 думите „Министерството на образованието и науката“ се
заменят с „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 20. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86,
105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.;
изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106
от 2008 г., бр. 12 и 23 от 2009 г.) в чл. 41, т. 3
думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието,
младежта и науката“.
§ 21. В Закона за движението по пътищата
(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г.,
бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92 и 99
от 2005 г., бр. 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22,
51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и
102 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът
на образованието и науката“ и „министъра на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министърът на образованието, младежта
и науката“ и „министъра на образованието,
младежта и науката“.
§ 22. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г.,
бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87
от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г.,
бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87
от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и
86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г.,
бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84
и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г.,бр. 43 от
2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г.)
в чл. 5, буква „м“ думите „Министерството на
образованието и науката“ се заменят с „Министерството на образованието, младежта и
науката“.
§ 23. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25,
99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30
и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94
и 108 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г.) в чл. 35а,
ал. 3 думите „Министерството на образованието
и науката“ се заменят с „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 24. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от
2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от
2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
35 от 2009 г.) в чл. 39, ал. 1 думите „министъра
на образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
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§ 25. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1
от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и
103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84
от 2007 г., бр. 19 и 42 от 2009 г.) в чл. 20, т. 2
думите „министърът на образованието и науката“
се заменят с „министърът на образованието,
младежта и науката“.
§ 26. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г.,
бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г.,
бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14
и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 27. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от
2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от
2008 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 29, ал. 1 думите
„Министърът на образованието и науката“
се заменят с „Министърът на образованието,
младежта и науката“.
§ 28. В Закона за защита при бедствия (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от
2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.)
в чл. 16, ал. 3 думите „Министърът на образованието и науката“ се заменят с „Министърът
на образованието, младежта и науката“.
§ 29. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36 и 41
от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 30. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 25 от
2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 31. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33,
37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108
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от 2007 г., бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите
„министъра на образованието и науката“ и
„Министерството на образованието и науката“
се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството
на образованието, младежта и науката“.
§ 32. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30
от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и
120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55
от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41 от
2009 г.) в чл. 84, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 33. В Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г.,
бр. 31 от 2007 г., бр. 41 от 2009 г.) в чл. 11, ал. 1
думите „министърът на образованието и науката“
се заменят с „министърът на образованието,
младежта и науката“.
§ 34. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41,
46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и
98 от 2008 г., бр. 27 и 42 от 2009 г.) в чл. 131
навсякъде думите „министъра на образованието
и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
§ 35. В Закона за народните читалища (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г.,
бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108
от 2006 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 5, ал. 1 думите
„Министерството на образованието и науката“
се заменят с „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 36. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81
от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и
48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109
от 2008 г., бр. 10, 32 и 41 от 2009 г.) навсякъде
думите „министъра на образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието, младежта и науката“, „заместник-министър на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 37. В Закона за Националния дарителски
фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от
2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 2 думите
„министърът на образованието и науката“ се
заменят с „министърът на образованието, младежта и науката“.
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§ 38. В Закона за обществените библиотеки
(ДВ, бр. 42 от 2009 г.) в чл. 47, ал. 1 думите
„Министерството на образованието и науката“
се заменят с „Министерството на образованието,
младежта и науката“.
§ 39. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ДВ, бр. 35 от
2009 г.) навсякъде думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра
на образованието, младежта и науката“.
§ 40. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и
59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14 и 41 от
2009 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 41. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г.,
бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и
76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г.) в чл. 45,
ал. 2 думите „Министърът на образованието и
науката“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.
§ 42. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53
от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от
1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.;
изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение
№ 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр.
95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г.) навсякъде думите „министъра на
образованието и науката“, „министърът на образованието и науката“ и „Министерството на
образованието и науката“ се заменят съответно
с „министъра на образованието, младежта
и науката“, „министърът на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 43. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 98 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 11, ал. 2,
т. 2 думите „Министерството на образованието
и науката“ се заменят с „Министерството на
образованието, младежта и науката“.
§ 44. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от
1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31
от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и
110 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 9, ал. 3,
т. 1 думите „министъра на образованието и
науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
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§ 45. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53
от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23 и 41
от 2009 г.) в чл. 23а, ал. 3 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят
с „министърът на образованието, младежта
и науката“.
§ 46. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32 и 36 от
2009 г.) в чл. 24б, ал. 5 думите „министъра на
образованието и науката“ се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката“.
§ 47. В Семейния кодекс (ДВ, бр. 47 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 94, ал. 6 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра
на образованието, младежта и науката“.
2. В чл. 114, ал. 1 думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието, младежта
и науката“.
§ 48. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, който влиза в сила от 15
септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила
от 1 октомври 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10948

РЕШЕНИЕ

по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 22, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол
РЕШИ:
Приема отчета за дейността на Агенцията за
следприватизационен контрол за 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10944
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
през 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10945

РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен
съвет през 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Обобщения годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен
съвет през 2008 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия
съдебен съвет и Инспектората към Висшия
съдебен съвет констатациите и препоръките,
които се съдържат в становището на Комисията
по правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10946

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона
и за дейността на административните съдилища
през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 16 от Конституцията на Република България
и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклад за прилагането на закона
и за дейността на административните съдилища
през 2008 г., внесен от Висшия съдебен съвет.
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2. Предлага на вниманието на Висшия
съдебен съвет и Върховния административен
съд констатациите и препоръките, които се
съдържат в становището на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

10947

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2001 г. за условията и изискванията
за представяне на хранителната информация
при етикетирането на храните (обн., ДВ, бр. 53
от 2001 г.; изм., бр. 41 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата „храните“ се добавя
„включително и в случаите на предявяване
на хранителни претенции“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Представянето на хранителна
информация при етикетирането на храни
включва:
1. данни за енергийната стойност;
2. съдържанието на следните хранителни
вещества:
а) белтъци;
б) въглехидрати;
в) мазнини;
г) хранителни влакнини;
д) натрий;
е) витамини и минерали, посочени в приложението, и които са в значителни количества
по смисъла на ал. 2.
(2) Значително количество на витамините и минералите по ал. 1, т. 2, буква „е“
представлява най-малко 15% от посочения в
приложението препоръчителен прием на 100 g
или 100 ml или на опаковка, ако опаковката
съдържа само една доза.“
§ 3. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато при етикетирането, представянето и рекламирането на храни, с изключение
на общата реклама за вида продукти, се предявява хранителна претенция, обявяването на
хранителната информация е задължително.“
§ 4. В чл. 5 т. 2 се изменя така:
„2. хранителните добавки.“
§ 5. В раздел І „Общи положения“ се създава чл. 5а:
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„Чл. 5а. При представянето на хранителна
информация при етикетирането на храни със
специално предназначение се спазват и изискванията на съответните наредби по чл. 4 от
Закона за храните.“
§ 6. В чл. 6 след думата „представена“ се
добавя „и“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. изписана четливо, с незаличими букви,
на видно място.“
2. В ал. 2 думите „Данните за енергийната
стойност и съдържанието на хранителни вещества трябва да се представят“ се заменят с
„Хранителната информация при етикетирането
трябва да се представя“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 2, т. 1“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Хранителната информация при етикетирането може да включва и количествата
на едно или повече от следните хранителни
вещества:
1. нишесте;
2. полиоли;
3. мононенаситени мастни киселини;
4. полиненаситени мастни киселини;
5. холестерол;
6. всеки от витамините или минералите,
изброени в приложението и присъстващи в
значителни количества.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 9. В чл. 9, ал. 1 след думите „предназначени за“ се добавя „продажба на“, а след
думите „обществено хранене“ се добавя „и при
храните, пакетирани на мястото на продажбата по молба на купувача, или предварително
опаковани храни за незабавна продажба“.
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „поливалентни алкохоли
(сорбитол, манитол, ксилитол и др.)“ се заменят с „полиоли“.
2. В т. 7 думата „салатрим“ се заменя със
„салатрими“.
3. Създават се т. 8 и 9:
„8. хранителни влакнини – 2 kcal/g (8 kJ/g);
9. еритритол – 0 kcal/g (0 kJ/g).“
§ 11. В чл. 11 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При обя вя ва не т о на енерг и й ната
стойност и на съдържанието на хранителни
вещества или техните компоненти изразяването се извършва чрез числени стойности,
като се използват следните мерни единици:
1. енергия – килокалории (kcal) и килоджаули (kJ), като 1 kcal е равна на 4,184 kJ;
2. белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни влакнини и натрий – грамове (g);
3. холестерол – милиграми (mg);
4. витамини и минерали – съгласно приложението.
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(2) Информацията за витамините и минералите се обявява и като процент от препоръчителния дневен хранителен прием (RDA)
съгласно приложението за количествата,
определени в чл. 12.“
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Хранителната информация при
етикетирането се изразява на 100 g или на
100 ml храна.
(2) В допълнение информацията по ал. 1
може да се обявява на база:
1. единица на сервирана храна, количествено определена върху етикета;
2. порция, при условие че броят на порциите
е определен на опаковката.“
§ 13. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. Хранителната информация и информацията за съдържанието на витамините
и минералите по чл. 11, ал. 2 може да бъде
посочена и в графична форма.“
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Обявените стойности трябва
да се отнасят за храната, както се продава.
(2) По целесъобразност може да се предостави информация за готовата храна, при
условие че:
1. начинът за приготвяне е описан достатъчно подробно;
2. информацията се отнася до готовата за
консумация храна.“
§ 15. В чл. 16 накрая се добавя „като в
такъв слу чай обявяването на наситените
мастни киселини не представлява хранителна
претенция.“
§ 16. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Обявените стойности в зависимост
от индивидуалния случай трябва да представляват средни стойности, основани на:
1. анализ на храната от производителя;
2. изчисление въз основа на известни или
актуални данни за действителните средни
стойности на използваните съставки на храни;
3. изчисление на база общоустановени и
общоприети данни за състава на храната.“
§ 17. Член 18 се отменя.
§ 18. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешават се само хранителни претенции, които се отнасят до енергийната
стойност и до хранителните вещества по чл. 2,
ал. 1, т. 2 и субстанциите, които принадлежат
към или са компоненти на категория от тези
хранителни вещества.“
§ 19. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Хранителните претенции и условията за предявяването им се определят съгласно
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно хранителни и здравни претенции
за храните (ОВ, Специално издание 2007 г.,
глава 15, том 18).“
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§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „въглехидрати“ са всички въглехидрати, които се метаболизират в организма на
човека, и включват полиолите.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „хранителни влакнини (фибри)“ са въглехидратни полимери с три или повече мономери, които не подлежат на смилане, нито
на абсорбиране в тънките черва на човека и
спадат към следните категории:
а) ядивни въглехидратни полимери, естествено съдържащи се в консумираната храна;
б) ядивни въглехидратни полимери, получени от суровини на храни чрез физични,
ензимни или химични средства, които оказват
благоприятен физиологичен ефект, потвърден
от общоприети научни доказателства;
в) ядивни синтетични въглехидратни полимери, които оказват благоприятен физиологичен ефект, потвърден от общоприети научни
доказателства;“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „мазнини“ са общите липиди и включват
фосфолипидите;“.
4. В т. 8 след думата „наситени“ се добавя“
„мастни киселини“.
5. В т. 9 след думата „мононенаситени“ се
добавя „мастни киселини“.
6. В т. 10 след думата „полиненаситени“
се добавя „мастни киселини“.
7. Точка 12 се изменя така:
„12. „хранителна претенция“ е всяко представяне и всяко рекламно съобщение, което
заявява, създава впечатление или внушава,
че дадена храна има специални хранителни
свойства, които се дължат на:
а) енергийната стойност (калорийна стойност), която:
– предоставя;
– предоставя в намалена или увеличена
норма; или
– не предоставя; и/или
б) хранителните вещества, които:
– съдържа;
– съдържа в намалени или увеличени съотношения; или
– не съдържа;“.
8. Създава се т. 13:
„13. „хранителна информация при етикетиране“ е информация, която се намира на
етикета и се отнася до енергийната стойност
и хранителните съставки, посочени в чл. 2.“
§ 21. Създава се § 1б:
„§ 1б. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 90/496/ЕИО на Съвета
относно етикетирането за питателност на
храните (ОВ L 276, 6.10.1990 г.), последно изменена с Директива 2008/100/ЕО.“
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§ 22. Създава се приложение към чл. 2,
ал. 1, т. 2, буква „е“:
„Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „е“
Витамини и минерали, които могат да се
обявяват, и техният препоръчителен дневен
хранителен прием (RDAs)
Витамини

Препо-

Минерали

ръчи-

Препоръчи-

телен

телен

дневен

дневен

прием

прием

Витамин A (μg)

800

Калий (mg)

2000

Витамин D (μg)

5

Хлорид (mg)

800

Витамин E (mg)

12

Калций (mg)

800

Витамин К (μg)

75

Фосфор (mg)

700

Витамин C (mg)

80

Магнезий (mg)

375

Тиамин (mg)

1,1

Желязо (mg)

14

Рибофлавин (mg)

1,4

Цинк (mg)

10

Ниацин (mg)

16

Мед (mg)

1

Витамин B6 (mg)

1,4

Манган (mg)

2

Фолиева кисели-

200

Флуор (mg)

3,5

Витамин
В 12 (μg)

2,5

Селен (μg)

55

Биотин (μg)

50

Хром (μg)

40

Пантотенова
киселина (mg)

6

Молибден (μg)

50

Йод (μg)

150

на (μg)

“

§ 23. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 се
отменя.
§ 24. Приложение № 2 към чл. 20 се отменя.
§ 25. Навсякъде в текста на наредбата думите
„поливалентни алкохоли“ и „поливалентните
алкохоли“ се заменят съответно с „полиоли“
и „полиолите“.
Допълнителна разпоредба
§ 26. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/100/ЕО за изменение
на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно
етикетирането за питателност на храните
по отношение на препоръчителния дневен
прием, факторите за енергийна конверсия и
някои определения (ОВ L 285, 29.10.2008 г.)
и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно хранителни и здравни претенции
за храните (ОВ, Специално издание 2007 г.,
глава 15, том 18).
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. От 31 октомври 2012 г. се забранява
търговията с храни, които не отговарят на
изискванията на наредбата. Храните, които
се намират на пазара след тази дата и не отговарят на изискванията на наредбата, следва
да бъдат изтеглени от търговската мрежа.
§ 28. Наредбата влиза в сила от 31 октомври 2009 г.
§ 29. Наредбата е съгласувана с министъра
на земеделието и храните.
Министър: Б. Нанев
10797

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата,
отпускани целево от държавния бюджет за
присъщата на висшите училища научна или
художествено-творческа дейност (обн., ДВ, бр.
73 от 2003 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 2:
„(2) Академичният съвет на всяко държавно висше училище, на което е предоставена
субсидия от държавния бюджет за присъщата
научна или художествено-творческа дейност,
определя размера от субсидията, който ще
се изразходва за присъщата научна или художествено-творческа дейност и за издаване на
учебници и научни трудове.“
§ 2. В чл. 1а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „последните 18 месеца“ се
заменят с „предходната година“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Член 1б се изменя така:
„Чл.1б (1) В срок до 30 март на текущата година въз основа на анализ и оценка на годишните
отчети по чл. 15 министърът на образованието,
младежта и науката предлага на министъра на
финансите авансово изплащане в размер 50 %
от утвърдената субсидия за присъщата научна
или художествено-творческа дейност за всяко
държавно висше училище съгласно Закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година.
(2) Министърът на образованието, младежта
и науката след 30 юни предлага на министъра
на финансите да бъдат намалени средствата,
отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщатата научна или художествено-творческа дейност на държавните висши училища,
както следва:
1. за непредставен годишен отчет за пред
ходната година – намаляване на годишната
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субсидия за научна или художествено-творческа
дейност в размер 5 %;
2. за непредставен шестмесечен отчет за
текущата година – намаляване на годишната
субсидия за научна или художествено-творческа
дейност в размер 2 %.
(3) След 30 юни на текущата година министърът на образованието, младежта и науката
предлага на министъра на финансите освободените средства по ал. 2 да се разпределят
пропорционално на размера на средствата,
отпуснати целево от държавния бюджет за
присъщата научна или художествено-творческа
дейност, между държавните висши училища,
представили в срок отчетите си.
(4) В срок до 1 септември на текущата
година въз основа на анализ и оценка на
шестмесечните отчети по чл. 14 министърът на
образованието, младежта и науката предлага
на министъра на финансите да се изплати до
30 % от полагаемата се субсидия за присъщата
научна или художествено-творческа дейност
на държавните висши училища. До края на
годината се превеждат останалите 20 % от
субсидията, определена съгласно Закона за
държавния бюджет на Република България за
съответната година.
(5) За държавните висши училища, неизпълнили изискванията по чл. 14, остатъкът от
субсидията, редуцирана съгласно ал. 2, т. 2, се
превежда след представяне на шестмесечните
отчети на текущата година.“
§ 4. Член 1в се отменя.
§ 5. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думата „прояви“ се заменя с „форуми“.
2. Създава се т. 6:
„6. инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни
изследвания в държавните висши училища.“
§ 6. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В изпълнение на чл. 2, т. 3
всяко държавно висше училище може да
насочи средства в размер не по-голям от
10 % от отпуснатата субсидия за присъщата
научна или художествено-творческа дейност
в постоянна партида „Текущо финансиране и
подпомагане“ за:
1. подкрепа на текущи международни прог
рами и проекти;
2. международни програми и проекти, за които не се признава за разход начисленият ДДС;
3. съфинансиране на собствени и национални
проекти от други организации;
4. заплащането на лицензи за софтуерни
продукти по текущи научни проекти;
5. абонаменти за достъп до международни
бази данни;
6. поддръжка на патенти и други права на
интелектуална собственост по текущи или успешно завършили проекти;
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7. изплащане на членски внос в международни научни и професионални организации
по текущи или успешно завършили проекти;
8. наеми за експозиции в научни или художествени изложби по текущи или успешно
завършили проекти.
(2) Редът за натрупването, разходването и
отчитането на средствата в партидата и максималният размер за всяка позиции по ал. 3
се приемат от академичния съвет на всяко
държавно висше училище заедно с решението
за разкриването є.“
§ 7. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В конкурсите за финансиране на проекти
за научноизследователска или художественотворческа дейност могат да участват отделни
преподаватели на основен трудов договор или
на трудов договор за допълнителен труд при
друг работодател по чл. 111 от Кодекса на
труда, докторанти, студенти и колективи от
държавното висше училище. Ръководител на
научноизследователския или творческия колектив е хабилитиран преподавател от държавното
висше училище.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В научноизследователския или творчес
кия колектив по ал. 1 могат да се привличат
преподаватели, изследователи и докторанти
от други научни организации и университети.“
§ 8. В чл. 4, ал. 2 след думата „комисия“
се добавят думите „в състав не по-малко от
5 членове“.
§ 9. В чл. 9, ал. 2 думите „годишния финансов отчет е декември“ се заменят с „годишните
научни и финансови отчети е не по-късно от
10 декември“.
§ 10. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „проекта“ се поставят две
точки и се създават букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“:
„а) закупуване на обзавеждане, битови уреди,
телефонни апарати и други подобни;
б) закупуване на работно облекло и обувки;
в) за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
г) за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност,
езикова подготовка и др.;
д) за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на
инфраструктурните проекти);“;
б) точки 2, 3 и 5 се отменят.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На участниците в изпълнението на
финансирания проект може да се изплащат
възнаграждения в размер:
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1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научноизследователския или творческия колектив има включени
докторанти и/или млади учени;
2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научноизследователския или творческия колектив не са включени
докторанти и/или млади учени;
3. не по-малко от 30 на сто от сумата по
т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторантите и/или младите учени, участници в
изпълнението на проекта, а останалите средства
се разпределят между другите участници.“
§ 11. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Ректорът или определен от него
заместник-ректор на всяко държавно висше
училище има право да преразпределя средствата при неизпълнение на ангажиментите по
договорите между останалите научноизследователски или творчески колективи, изпълняващи
задълженията по договорите.“
§ 12. В чл. 14 основният текст се изменя така:
„Чл. 14. Ректорът или определен от него
заместник-ректор на всяко държавно висше
училище представя на министъра на образованието, младежта и науката шестмесечен
отчет до края на месеца, следващ съответното
шестмесечие, който включва информация за:“ .
§ 13. В чл. 15 след думата „Ректорът“ се
добавят думите „или определен от него заместник-ректор“ и след думата „годишен“ се
добавят думите „научен и финансов“.
§ 14. Навсякъде в текста на наредбата думите
„висше училище“, „висшето училище“, „висши
училища“ и „висшите училища“ се заменят съответно с думите „държавно висше училище“,
„държавното висше училище“, „държавни висши
училища“ и „държавните висши училища“.
§ 15. Навсякъде в текста на наредбата думите
„Министерството на образованието и науката“,
„министъра на образованието и науката“ се
заменят съответно с думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“.
Допълнителна разпоредба
§ 16. „Млад учен“ е учен, който е придобил
или е в процес на придобиване на образователна
и научна степен „доктор“ и не е по-възрастен
от 35 години.
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от 1.I.2010 г., с
изключение на § 10, т. 2, който влиза в сила от
деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Й. Фандъкова
10934
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на
активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността
на нетните активи на фонда, за изчисляване
и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните
партиди (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 32
от 2006 г.; доп., бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 39 от 2007 г. и бр. 28 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и 3 думите „фондовата борса“ се
заменят с „регулирания пазар“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 последващата
оценка на акции се извършва по един от следните методи и модели, описани в правилата
по чл. 17:
1. метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на
пазарните множители на дружество аналог;
2. метод на нетната балансова стойност на
активите чрез използване на модела на нетната
балансова стойност на активите;
3. метод на дисконтираните парични потоци
чрез използване на:
а) модела на дисконтираните парични потоци
на собствения капитал;
б) модела на дисконтираните парични потоци
на дружеството, или
в) модела на дисконтираните дивиденти.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Последваща оценка на акции или дялове
по чл. 176, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално
осигуряване се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване
до 12 часа в деня на оценката. В случай че
след този час в деня на последващата оценка
е определена и обявена цена за обратно изкупуване, пенсионноосигурителното дружество
уведомява заместник-председателя за това.“
4. В ал. 7 се правят следните изменения:
а) думите „обявена емисионна стойност“
се заменят с „обявена до 12 часа в деня на
оценката емисионна стойност“;
б) създава се изречение второ със следното съдържание: „В случай че след този час в
деня на последващата оценка е определена
и обявена емисионна стойност на един дял,
пенсионноосигурителното дружество уведомява
заместник-председателя за това.“
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5. В ал. 8 думите „по ал. 6“ се заличават.
§ 2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а (1) При последваща оценка по реда
на чл. 6, ал. 4 изборът на съответния метод
и модел, както и неизползването на другите
методи и модели, се обосновава писмено и
обосновката с приложени към нея изчисления
по оценката се изпращат на заместник-председателя в срока по чл. 23, ал. 1.
(2) Обосновката по ал. 1 следва да съдържа:
1. кратка характеристика на оценяваното
дружество, а именно:
а) данни за дейността, включително пазарен
дял и предлагани продукти или услуги;
б) общата стойност на активи и пасиви по
последния оповестен счетоводен баланс;
в) други съществени обстоятелства по преценка на дружеството;
2. кратка характеристика по т. 1 за дружество
аналог и сравнителен анализ с оценяваното
дружество при избора на метода по чл. 6,
ал. 4, т. 1.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 176, ал. 1, т. 4, 6 и 7“
се заменят с „чл. 176, ал. 1, т. 4, 6 – 8“.
2. В ал. 5 думите „общински и обезпечени
корпоративни облигации“ се заменят с „ценни
книжа по чл. 176, ал. 1, т. 4, 7 и 9 от Кодекса за
социално осигуряване“, а след думите „парични
потоци“ се добавя „или по друг подходящ метод,
посочен в правилата по чл. 17“.
§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Последваща оценка на издадените в
чужбина от българската държава облигации, на
облигациите по чл. 176, ал. 1, т. 7 от Кодекса за
социално осигуряване, приети за търговия на
регулиран пазар в държава членка, и на ценни
книжа по чл. 176, ал. 1, т. 11, т. 12, букви „а“
и „б“ и т. 13, букви „а“ и „б“ от Кодекса за
социално осигуряване се извършва по последна
цена на сключена с тях сделка за предходния
работен ден, обявена в електронна система за
ценова информация за финансови инструменти.
Когато се обявява нетна цена на облигации,
последващата им оценка се извършва, като
към тази цена се прибави дължимият лихвен
купон към датата, за която се отнася оценката.“
2. В ал. 2 думите „на съответния пазар“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „плащане и падеж“ се
заменят с „плащане, падеж и рейтинг“.
4. В ал. 4 думите „чл. 176, ал. 1, т. 11, буква
„в“ и т. 12, буква „в“ се заменят с „чл. 176,
ал. 1, т. 12, буква „в“ и т. 13, буква „в“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Последваща оценка на акции, съответно на дялове по чл. 176, ал. 1, т. 14 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва
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по последната определена и обявена цена на
обратно изкупуване до 12 ч. българско време
в деня на оценката. В случай че след този час
в деня на последващата оценка е определена
и обявена цена за обратно изкупуване, пенсионноосигурителното дружество уведомява
заместник-председателя за това.“
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Извън случаите по ал. 7, когато правилата на колективна инвестиционна схема
предвиждат определени условия, при които не
се осъществява обратно изкупуване на акции,
съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и
обявена до 12 ч. българско време в деня на
оценката нетна стойност на активите на една
акция, съответно на един дял. В случай че
след този час в деня на последващата оценка
е определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял,
пенсионноосигурителното дружество уведомява
заместник-председателя за това.“
§ 5. В чл. 17, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. описание на избраните методи и модели
за оценка на активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване съгласно изискванията
на наредбата, както и на условията за замяна
на използвания метод и модел за оценка на
даден финансов инструмент;“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 6. В чл. 23, ал. 2 се създава т. 3:
„3. обосновка за замяната на използвания
метод и модел за оценка на даден финансов
инструмент, когато такава замяна е извършена.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила 3 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 2, § 2 и § 6, които влизат
в сила от 1 януари 2010 г.
§ 8. В 30-дневен срок от влизане в сила
на тази наредба пенсионноосигурителните
дружества привеждат правилата по чл. 17 в
съответствие с разпоредбите є и ги представят за одобрение от заместник-председателя,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“.
§ 9. Наредбата се издава на основание чл. 181
и чл. 234, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и е приета от Комисията за финансов
надзор с Решение № 115 – Н от 3.IX.2009 г.
Председател: П. Чобанов
10935

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени
услуги преди 1 януари 2010 г.
(Приети с Решение № 1085 от 3.IX.2009 г. на
Комисията за регулиране на съобщенията)
Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът и
начинът, по които предприятията, предоставящи
обществени телефонни услуги чрез фиксирани
и/или мобилни наземни мрежи (предприятия),
събират данни, необходими за идентифициране
на потребители на предплатени услуги, които
са започнали ползването на тези услуги преди
1 януари 2010 г.
(2) Правилата не се отнасят до събиране
на данни за идентифициране на потребители
на обществена телефонна услуга, предоставяна
чрез обществени телефони.
Чл. 2. (1) Предприятията по чл. 1 са длъжни
да съберат данни за идентифициране на потребителите си в срок до 31 декември 2009 г.,
както следва:
1. за потребители – физически лица – трите имена и единен граждански номер, а за
чуждестранни лица – личен номер и номер на
паспорта или друг еквивалентен документ за
самоличност; за чуждестранни лица без личен
номер – номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност;
2. за потребители – юридически лица и
физически лица – еднолични търговци – наименование, седалище, адрес на управление и
съответен идентификационен код;
3. за потребители, които са малолетни и непълнолетни, които не притежават документ за
самоличност, се събират данните на законните
им представители.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от пот
ребителите лично или в електронна форма,
подписана с усъвършенстван или универсален
електронен подпис.
(3) Данните могат да бъдат предоставени
и от пълномощник, притежаващ нотариално
заверено пълномощно, от което изрично да
е видно, че упълномощеният има право да
предоставя данни по ал. 1 от името на упълномощителя пред предприятието.
Чл. 3. (1) Предприятията по чл. 1 са длъжни
да информират потребителите си, че в срок до
31 декември 2009 г. следва да предоставят на
предприятието данните по чл. 2.
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(2) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез мобилни наземни
мрежи, информират потребителите си чрез
кратко текстово съобщение (SMS), телефонно
обаждане или по друг подходящ начин.
(3) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани мрежи,
информират потребителите на предплатени
услуги чрез телефонно обаждане или по друг
подходящ начин.
(4) Предприятията по чл. 1 се задължават да
публикуват информация за събиране на данните
по чл. 2 на интернет страниците си, както и да
предоставят тази информация на потребителите
си в офисите си и в търговските си обекти.
Чл. 4. В информацията по чл. 3 до потребителите предприятието по чл. 1 трябва да
включи вида и съдържанието на исканите
данни, за какво са необходими те и на какво
основание се събират. Предприятието трябва да
посочи и мястото, начина и срока за подаване
на исканата информация, както и указание, че
при неподаване на информацията съобразно
изискванията достъпът до мрежата ще бъде
временно ограничен или спрян.
Чл. 5. В случай че потребител не представи
данните по чл. 2 при спазване изискванията
на тези правила, изходящите му повиквания
и изпращането на кратки текстови съобщения
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се спират незабавно с изключение на повикванията към услуги за спешни повиквания.
Ако данните по чл. 2 не бъдат предоставени в
едномесечен срок от налагане на ограниченията по предходното изречение, предприятието
спира предоставянето на предплатената услуга.
Чл. 6. До изтичане на периода/срока на валидност на предплатената услуга предприятието
може да поднови/активира услугата само след
представяне от потребителя на данните по чл. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила „потребител“ е юридическо или физическо лице, което
ползва предплатени услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от обнародване
на правилата предприятията, предоставящи
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
са длъжни да изменят общите си условия за
взаимоотношения с потребителите съобразно
разпоредбите на правилата.
§ 3. Правилата се приемат на основание § 80,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщения
и влизат в сила от деня на обнародването им
в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
10892
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № 950-05-29
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 9, ал. 1, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание
и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 15 от Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2010 г. определям цена на
отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2010 г.:
за един месец
–
8 лв.
за три месеца
– 24 лв.
за шест месеца – 48 лв.
за девет месеца – 72 лв.
за една година – 96 лв.
3. Определям цени за получаване брой на „Държавен вестник“ по електронен път или на магнитен
носител в деня на издаването му и пускането му за
разпространение без право на препродаване и преотстъпване на получената информация и без право на
разпространението на съдържанието на „Държавен
вестник“, както следва:
за един брой
–
80 лв.
абонамент за един месец
– 875 лв.
абонамент за три месеца
– 1750 лв.
абонамент за шест месеца – 3500 лв.
абонамент за една година – 7000 лв.
4. Считано от 1 януари 2010 г. определям размер
на таксите за обнародване в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“, както следва:
а) за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и
техни органи:
с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
с обем до 1 стандартна машинописна страница
(30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна
страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
б) покани и други обявления:
с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
с обем до 1 стандартна машинописна страница
(30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна
страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница.
5. Считано от 1 януари 2010 г. определям размер
на таксите за публикуване в електронната страница
на „Държавен вестник“, както следва:
а) за всяка една публикация на всички видове
обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
б) за всяка една публикация на обявления за
концесии – 50 лв.

6. Считано от 1 януари 2010 г. определям цена
за електронния вариант или магнитен носител на
притурка към „Държавен вестник“ – 70 лв.
Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния секретар на Народното събрание.

3581

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-135
от 1 септември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 3
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Ардино, решение № 197 (т. ІІІ и ІV) в
протокол от 29.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Ардино, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Кърджали, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД 09-54
от 13.І.2009 г., изменена със заповед № РД 09-1194
от 10.VІІІ.2009 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците, невъзможност за осигуряване на условия
за качествен образователен процес и необходимост
от оптимизиране на училищната мрежа считано от
15.ІХ.2009 г. преобразувам ОУ „Христо Смирненски“ – с. Млечино, община Ардино, област Кърджали,
и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Горно Прахово,
община Ардино, област Кърджали, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Горно Прахово, община Ардино,
област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на ОУ „Христо Смирненски“ – с.
Млечино, община Ардино, област Кърджали, е общинска собственост и се разпределя със заповед на
кмета на община Ардино.
3. Задължителната документация на ОУ „Христо
Смирненски“ – с. Млечино, община Ардино, област
Кърджали, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали,
да се съхранява в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали.
4. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
10875

Министър: Й. Фандъкова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 515
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2
и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК Столичният общински съвет реши:

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: магазин № 12,
пл. Възраждане 2/3/, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, с АчОС № 815 от
27.ІІІ.2002 г.; стопанска площ (№ 1 и 2), ул. Владимир
Минков – Лотко, бл. 7, общински нежилищен район,
стопанисван от район „Слатина“, с АчОС № 01215
от 13.Х.2003 г. и АчОС № 01216 от 13.Х.2003 г., със
съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационните сделки за обектите.
10814

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 516
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2
и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следните обекти: помещение към трафопост,
ж.к. Надежда, до бл. 157 и бл. 156, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, с АОС
№ 921 от 6.ХІ.2000 г.; помещение към трафопост, ж.к.
Надежда, до бл. 433, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с АОС № 1408 от
27.ІХ.2006 г.; помещение към трафопост, ж.к. Свобода, пред бл. 5А, между бл. 31 и бл. 22, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
с АОС № 918 от 6.ХІ.2000 г., със съответното им
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационните сделки за обектите.
10815

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 517
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2
и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следните обекти: помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 1, до бл. 59 (и бл. 57), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, с АОС № 162 от
2.VІ.1998 г.; помещение към трафопост, ж.к. Дружба
1, до бл. 160, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, с АОС № 580 от 17.V.2000 г.;
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до 163-то
училище, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, с АОС № 665 от 11.ІХ.2000 г., със
съответното им право на строеж.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационните сделки за обектите.
10816

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 518
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2
и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следните обекти: помещение (бивш хидрофор),
ж.к. Левски В, до бл. 1, обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, на територията
на район „Подуяне“ с АОС № 0172 от 8.ІV.1997 г.;
помещение към трафопост, ж.к. Надежда, до бл. 306,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, с АОС № 926 от 7.ХІ.2000 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационните сделки за обектите.
10817

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 519
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2
и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следните обекти: помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 251, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, с АОС № 658 от
8.ІХ.2000 г.; помещение към трафопост, ж.к. Дружба
2, до бл. 420, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, с АОС № 680 от 2.Х.2000 г.;
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 515,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, с АОС № 74А от 16.ХІ.2000 г.; помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с АОС № 714 от 13.ХІ.2000 г., със съответното им
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация да
сключи приватизационните сделки за обектите.
10818

Председател: А. Иванов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 703
от 29 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 428 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 56 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
16.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360
лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10819

РЕШЕНИЕ № 705
от 5 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 765 от 26.VІІ.2007 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ул.
Цар Симеон 76, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 150 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
17.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600
лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10820

РЕШЕНИЕ № 706
от 5 юни 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 428 от 24.VІІ.2008 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.Х.2009 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1, ул.
Владимир Минков – Лотко, бл. 8, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 17 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
20.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240
лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10721

РЕШЕНИЕ № 782
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 384 от 11.VІ.2009 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.Х.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на част от сграда
(незавършено строителство) с УПИ X, ул. Люботрън
12, кв. 267, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Лозенец“, заедно с право на собственост
върху терен (УПИ).
2. Начална цена – 1 100 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 110 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
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„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
19.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 1200
лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10822

РЕШЕНИЕ № 786
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 516 от 11.ІХ.2008 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.Х.2009 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на терен – УПИ
XV, кв. 209, ул. Зеленика, м. Овча купел 1, обособена
част от „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на
собственост върху терена.
2. Начална цена – 80 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
20.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600
лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10823
726. – Регионална дирекция – Пловдив, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановление № 55780/2002/120724
от 2.ІХ.2009 г. възлага на Мария Ботова Георгиева,
адрес: с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив,
ул. 21 № 11, следния недвижим имот: 1/2 ид.ч. от
склад за химикали в парцел № 3 от масив № 2 в м.
Селскостопанско летище по плана на с. Дрангово,
община Брезово, при граници: парцел № 1 – склад
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за торове, парцел № 2 – свободна площ, парцел №
4 – полски път, за 1550 лв. Собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
10876
699. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява
конкурс за асистент по 01.03.01 теоретична и математическа физика (физика) – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във
ВТУ „Тодор Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 58, тел. 9709-209.
10806
587. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за асистент по
05.02.24 организация и управление извън сферата на
материалното производство (Европейска интеграция,
институционална система на ЕС) – един, със срок
един месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, тел. 052/359-510.
10782
313. – Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник І степен по 01.05.05 физикохимия за
нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 872-75-50.
10878
965. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата по урология за доцентг по 03.01.42 урология за
нуждите на Клиниката по урология към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
секретариата на Катедрата по урология, София 1431,
бул. Георги Софийски 1, тел. 9230 356.
10877
917. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за асистент по 03.03.03 ортопедична
стоматология към Катедрата по протетична дентална
медицина на ФДМ – един, със срок един месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
личен състав на университета, бул. Васил Априлов
15А, тел. 602-403.
10762
285. – Агробиоинститут – София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 04.01.10 растителна защита – един, със срок един месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – АБИ, 1164 София,
бул. Драган Цанков 8, тел. 963 54 07.
10933
41. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за територията на поземлени имоти 30497.50.158,
30497.50.159, 30497.50.160 (номер 000158 от картата
на възстановената собственост) в землището на с.
Звездица, община Варна. Кадастралната карта и
кадастралният регистър на недвижимите имоти са
в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
10859
956. – Община Белово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП (изменение на план за регулация)
за обект: „Свлачищни участъци в кв. 17, 18, 25 и 26“,
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с. Габровица, община Белово, който е изложен за
разглеждане 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 и искания
по проекта до община Белово.
10810
2. – Община Белослав на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект
за ПУП – парцеларен план за нов разпределителен
подземен газопровод от ГРС, с. Страшимирово, до
основната площадка на „ТЕЦ – Варна“ – ЕАД, с. Езерово, като са предложени два варианта на трасето.
Проектът е изложен в общинска администрация
Белослав, дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая 2 и може да
бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 12 ч. 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 в Центъра за
информация и общински услуги при общинска администрация Белослав.
10763
516. – Община Гоце Делчев на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че изготвеният
проект на списък за 2009 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ списъкът
може да бъде обжалван по реда на ЗАП.
10919
4. – Община Девин на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява допълнение към списъка
на имащите право на компенсация по ЗУПГМЖСВ
за 2009 г. на информационното табло на общинска
администрация – Девин, интернет страницата на
община Девин (www.devin.bg) и чрез местните средства за масово информиране – кабелна телевизия.
Списъкът подлежи на обжалване пред кмета на
община Девин по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10920
571. – Община Минерални бани, област Хасково,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изготвен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Допълнителен външен водопровод с.
Колец“ през землищата на с. Колец и с. Спахиево,
община Минерални бани, област Хасково, от трасето на водопроводната мрежа, което засяга следните
имоти: землище с. Колец: имоти № 021001; 081001;
006002; 022001; 006003; 006005; 006006; 006007; 006008;
006010; 022042; 022030; 022031; землище с.Спахиево:
имоти № 000417; 008251; 008335; 007334; 007333; 007332;
007331; 007330; 000624; 000610; 227005; 086001; 000614;
000636; 000692; 233006; 233007; 233008; 233009; 233010;
000691; 000763; 105001; 105002. Заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проекта и в едномесечен
срок да подадат писмени възражения и предложения в администрацията на община Минерални бани,
област Хасково.
10811
39. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на парцеларен
план за обект „Трасе на път, битова и дъждовна канализация, напорен водопровод и подземно електрозахранване 20 kV“ в землището на с. Баня, община
Разлог, което минава през имоти с № 0.431, 0.448,
0.449, 0.460, 0.461, 0.481, 0.487, 0.492, 0.605, 0.686,
0.739, 0.882, 0.883, 0.884, 50.43, 52.50, 53.40, 55.53,
56.18, 57.14, 57.16, 57.19, 58.4, 58.5, 58.6, 59.1, 232.4,
232.6, 232.7, 232.13, 232.21, 233.2, 233.3, 233.4 и 233.27 в

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

местностите „Камено“, „Бански път“, „Малия Камен“,
„Русковица“, „Папарливица“ и „Рудина“, землище на
с. Баня, община Разлог. Проектът е изложен в стая
306 на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обявлението заинтересуваните
лица имат право на възражения по проекта до общинската администрация.
10783
407. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за „Трасе за
кабелно захранване за средно напрежение за обект
„Фотоволтаична централа в землището на с. Каравелово, община Карлово“, преминаващо през поземлени имоти № 000103, 000078, 000185 и 0000204
в землището на с. Анево, община Сопот“, който е
изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинска администрация Сопот.
10879
124. – Областният управител на Софийска област на
основание чл. 148, ал. 3 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен
доклад за оценка на съответствието на инвестиционен
проект със съществените изисквания към строежите,
изготвен от „Консулт груп 2008“ – ООД, Сливен, и
одобрен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 2 ЗУТ
е издал разрешение за строеж № 8 от 3.ІХ.2009 г. на
„Еко Медет“ – ЕООД, за строеж първа категория,
съгласно Наредба № 1 от 2003 г. – чл. 4, ал. 3, буква
„в“: „Хвостохранилище „Медет“ – рекултивация на
откоси и площи извън границата на концесията,
изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения
в зоната на стените“. На основание чл. 215 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Административния съд – София-област, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10921
16. – Община Твърдица, област Сливен, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в
общината. Списъкът подлежи на обжалване по реда
на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
107884
649. – Областният управител на област Хасково на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-11-346 от 27.VІІІ.2009 г. е одобрил работен
инвестиционен проект и е издадено разрешение за
строеж № 002 от 27.VІІІ.2009 г. в полза на „Ситигаз
България“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Адам Мицкевич 4, за обект „Газоснабдяване
на община Хасково и община Димитровград“, подобект
„Главен разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия“. Трасето на обекта е
разположено на територията на община Димитровград
и община Хасково. Заинтересуваните лица могат да
обжалват издаденото разрешение за строеж пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Хасково.
10922
12. – Община Червен бряг на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени планове
на новообразуваните имоти на земите по § 4 ЗСПЗЗ
за местността „Боришница“ в землището на Койнаре
и за местност „Маркова могила“ в землището на
с. Чомаковци, община Червен бряг, които са изложени
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в сградата на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация до
кмета на общината.
10849
324. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (парцеларен план) на трасе
на ел. кабел 20 kV през поземлени имоти № 001052,
000209, 000093, 000207, 000218, 000084, 000111 и 000135
до поземлен имот № 071087 по КВС на землище с.
Роза, област Ямбол, който е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до общинската администрация.
10764

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Огнян Каменов Каменов – Берковица, ул. Огоста 3,
вх. В, ет. 2, ап. 24, срещу § 1, 2, 3 и 5 от Наредбата за
допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните
архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ,
бр. 20 от 2009 г., стр. 138), издадена от министъра
на правосъдието, по която е образувано адм.д. №
11181/2009 по описа на ВАС, ІІ отделение.
10887
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Елена Александрова Кръстева и Габриела
Владимирова Гълъбова от София на Наредба № 14
от 2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова
военна служба, за които поради тяхното естество
или условията, при които се осъществяват, полът е
съществено и определящо професионално изискване
по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
от дискриминацията, издадена от министъра на
отбраната на Република България, по което е образувано адм. д. № 10856/2009 по описа на Върховния
административен съд.
10888
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Български фармацевтичен съюз от София на разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията,
правилата и критериите за включване, промени и/или
изключване на лекарствени продукти от позитивния
лекарствен списък и условията и реда за работа на
комисията по позитивния лекарствен списък, издаден
от Министерски съвет на Република България, по
което е образувано адм. д. № 11242/2009 по описа
на Върховния административен съд.
10889
Административният съд – Силистра, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Областния управител на
област Русе, с която е оспорено решение № 522 по
протокол № 26 от 31.III.2009 г. на Общинския съвет – гр. Русе, в частта по т. 1.8, с която е утвърдена
зона за паркиране с 44 паркоместа, което е потвърдено
с повторно прието решение № 548 от 16.IV.2009 г.
по протокол № 27 на Общинския съвет – гр. Русе, и
по нея е образувано адм.д. № 129/2009 по описа на
Административния съд – Силистра.
10881
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Казанлъшкият районен съд призовава Йоанис
Тосунидос – гражданин на Република Гърция, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.ХІ.2009 г. в
13,30 ч. като ответник по гр.д. № 875/2009, заведено
от Таня Петрова Георгиева от с. Крън, област Стара
Загора, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
10880
Видинският окръжен съд, гражданско отделение,
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е
образувано гр.д. № 7/2009 по мотивирано искане на
Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, представлявана от председателя є Стоян Кушлев, против Кирил Владимиров
Малчиковски, ЕГН 7106056404, с постоянен адрес
София, кв. Бенковски, ул. Бодра смяна 2, вх. А,
ет. 4, ап. 10, Боряна Стефанова Малчиковска, ЕГН
7207291818, с постоянен адрес Видин, ул. Марин Дринов 18, и „Глобал Лоджистикс“ – ЕООД, рег. по ф.д.
№ 13858/2005 на СГС, ЕИК 131569075, със седалище и
адрес на управление София, ул. Княз Борис І № 143,
вх. Б, ет. 2, с цена на иска 1 605 400 лв., и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание на
1.ХІІ.2009 г. в 9 ч., като се иска на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност, както
следва: І. От Кирил Владимиров Малчиковски и Боряна Стефанова Малчиковска на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: апартамент № 2
във Видин, бул. Панония 28, бл. Лебед, вх. А, ет. 1,
състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 50,51 кв.м, при съседи по
доказателствен акт: отляво – Захари Петров Захариев,
отдясно – Любомир Антов Луков, отгоре – Марко
Николов Марков, и отдолу – сутерен, заедно с 0,87
% идеални части от общите части на сградата съгласно нотариален акт № 178, том VІІ, рег. № 7882,
дело № 1103/2004 от 29.ХІІ.2004 г., пазарната оценка
на имота към 10.ХІ.2008 г. е 53 400 лв. ІІ. От Кирил
Владимиров Малчиковски на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: 50 дружествени дяла от капитала на
„Глобал Констракшънс“ – ЕООД, ЕИК 175437221,
със седалище и адрес на управление София, ул. Княз
Борис І № 143, вх. Б, ет. 2, в размер 5000 лева; 50
дружествени дяла от капитала на „Глобал Лоджистикс“ – ЕООД, рег. по ф.д. № 13858/2005 на СГС,
ЕИК 131569075, със седалище и адрес на управление
София, ул. Княз Борис І № 143, вх. Б, ет. 2, в размер
5000 лв. ІІІ. От „Глобал Лоджистикс“ – ЕООД, ЕИК
131569075, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД: сумата 1 372 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба
на недвижим имот – ресторант „Белите брези“ във
Видин, ул. Владикина 23, с идентификационен номер
№ 10971.505.387 по кадастралната карта на Видин,
община Видин, област Видин, целият с площ 3266,54
кв.м по акт за собственост, а по кадастрална карта – с
площ 3232 кв.м, заедно с масивна едноетажна сграда
със застроена площ 630 кв.м по нотариален акт, а
по кадастрална карта – с площ 868 кв.м, представляваща самостоятелен обект с идентификационен
№ 10971.505.387.1; поземлен имот № 10971.505.387
по кадастралната карта на Видин; поземлен имот
№ 329 в к-с Христо Ботев по кадастралния план на
Видин, при съседи на имота по кадастрална карта:
10971.505.386 505.388, 10971.505.378, 10971.505.389,
1097.505.385, 10971.505.390, 10971, и при съседи по акт
за собственост: ул. Владикина, УПИ VІІІ-332, УПИ,
трафопост, УПИ V – за парк, в кв. 121 по плана на
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к-с Христо Ботев във Видин съгласно нотариален
акт № 76, том ХІІ, рег. № 26484, дело № 1699/2008 от
3.ХІ.2008 г. ІV. От „Глобал Лоджистикс“ – ЕООД, ЕИК
131569075, на основание чл. 6 ЗОПДИППД: 26 броя
игрални автомата, на обща стойност около 170 000 лв.,
както следва: JOPPY, версия GRAZY BUGS, производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2257, година на
производство 2006 г.; JOPPY, версия GRAZY BUGS,
производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2258, година на производство 2006 г.; JOPPY, версия KA POKER,
производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2248,
година на производство 2006 г.; JOPPY, версия RA,
S SCEPTER, производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД,
№ 00JM2249, година на производство 2006 г.; JOPPY,
версия ARABIAN NIGHTS, V2,0, производител „Джи
Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2256, година на производство
2006 г.; JOPPY, версия KA POKER, производител „Джи
Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2250, година на производство
2006 г.; JOPPY , версия JMG-1, производител „Джи Пи
Ел“ – ЕООД, № 00JM2251, година на производство
2006 г.; JOPPY, версия JMG-1, производител „Джи Пи
Ел“ – ЕООД, № 00JM2252, година на производство
2006 г.; JOPPY, версия JMG-1, производител „Джи Пи
Ел“ – ЕООД, № 00JM2253, година на производство
2006 г.; JOPPY, версия JMG-1, производител „Джи Пи
Ел“ – ЕООД, № 00JM2254, година на производство
2006 г., цена с ДДС – 2400 лв.; JOPPY, версия JMG-1,
производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2255,
година на производство 2006 г.; JOPPY, версия MULTI
GAMES V 1,18, производител „Джи Пи Ел“ – ЕООД,
№ 00JM2274, година на производство 2006 г.; JOPPY,
версия MULTI GAMES V 1,18, производител „Джи
Пи Ел“ – ЕООД, № 00JM2275, година на производство 2006 г.; IGT S+, версия TRIPLE RED WHITE
BLUE 3CIL, производител IGTInternacional GmbH,
№ 1000931; AGT, версия AMERIKAN ROULETTE 8М,
производител „Алфа гейм“ – ЕООД, № 06-08-0025,
година на производство 2006 г.; Баргейм, версия
BG56-03,V1.10multi Gemini І, производител „Казино
Технологии“ – АД, № 071010-107, година на производство 2007 г.; Баргейм, версия BG56-03,V1.10multi
Gemini І, производител „Казино Технологии“ – АД,
№ 071010-113, година на производство 2007 г.; OCEAN
RUSH, версия EGT-VS2, производител „Еврогеймс
технолоджи“ – ООД, № 70509, година на производство
2007 г.; OCEAN RUSH, версия EGT-VS2, производител
„Еврогеймс технолоджи“ – ООД, № 70510, година на
производство 2007 г.; ACTION MONEY, версия EGTVS2, производител „Еврогеймс технолоджи“ – ООД,
№ 70511, година на производство 2007 г.; CRAZY
BUGS, версия EGT-VS2, производител „Еврогеймс
технолоджи“ – ООД, № 70512, година на производство
2007 г.; CRAZY BUGS, версия EGT-VS2, производител
„Еврогеймс технолоджи“ – ООД, № 70513, година на
производство 2008 г.; SUMMER BISS, версия EGTVS2, производител „Еврогеймс технолоджи“ – ООД,
№ 72185, година на производство 2008 г.; BOOK OF
MAGIC, версия EGT-VS2, производител „Еврогеймс
технолоджи“ – ООД, № 72186, година на производство
2008 г.; RISE OF RA, версия EGT-VS2, производител
„Еврогеймс технолоджи“ – ООД, № 72187, година
на производство 2006 г.; IGT S+, версия TRIPLE
BONANZA, производител „Еврогеймс технолоджи“ – ООД, № 1000704, година на производство 1999 г.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имуществото – предмет на
отнемане в този процес, че могат да встъпят в делото, като предявят своите претенции пред Видинския
окръжен съд не по-късно от 2 месеца от датата на
обнародване на обявлението.
10923
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Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3498 от
15.X.2007 г. по ф.д. № 2014/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Анджили“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Агапий Войнов
8, с предмет на дейност: производство и търговия
с храни и хранително-вкусови продукти, покупка на
промишлени и непромишлени стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки за бита с цел
продажба, производство и сделки със селскостопански
стоки, комисионни, спедиционни, складови сделки,
търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна дейност, импресарски
услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, превозни сделки в страната и в чужбина
със собствени или наети автомобили, международен
и вътрешен транспорт, разработване на фирмени и
икономически стратегии и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ангел Георгиев Бакалов и Живка
Здравкова Бакалова, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
43994
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3489 от
15.X.2007 г. по ф.д. № 2010/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Валмар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Пейо
Яворов 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, международни превози на товари и пътници,
складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, авторемонтни услуги, сервизно обслужване,
заложна къща, счетоводни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентин Цеков Кърничов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
43995
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3470 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 2006/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Лазарио фууд енд кетъринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Кавракирово, община Петрич, ул. Славянска
11, с предмет на дейност: сделки по изграждане и
експлоатация на заведения за обществено хранене
и хотели, сделки по изграждане и експлоатация на
презентационни и развлекателни центрове за продажба
на туристически услуги, сделки по производство и
продажба на промишлени и непромишлени стоки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Венда Стоянова Мангелова, Стоица Манчева
Петрова и Лазар Манчев Петров, представлява се
и се управлява от Венда Стоянова Мангелова и е с
неограничен срок.
43996
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3512 от 16.X.2007 г. по ф.д. № 2021/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нини – стил – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление с. Струмешница, община Петрич, с
предмет на дейност: вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници
и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна помощ,
туристическа и туроператорска дейност, всякакви
услуги за населението, производство и търговия с
хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство и
посредничество, вътрешна и външна търговия, както
и всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Здравко Стоянов Стоянов, който
го представлява и управлява, и е с неограничен срок.
43997
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3228 от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 1235/96 промяна за
„Стройкомерс – 96“ – ООД: вписва като прокурист
Сергей Петков Стойков.
43998
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4125/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ер Ен трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Одрин 15, с предмет на дейност: излъчване на радио- и телевизионни програми, разпространение на
печатни произведения, доставка на Интернет услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, мениджърски услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Стоянов Стоянов.
43566
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4124/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Хариаум пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 32, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Хариш Мулжи
Харжи Гохил.
43567
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4122/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Андония 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 30, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки след
издаването на съответен лиценз, производство на стоки
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с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, извършване на сделки с интелектуална
собственост, вкл. с технологично оборудване и ноухау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Андон Николов Димитров.
43568
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4123/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко енерджи – 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Иван
Рилски 25, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, сделки на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски (извън дома),
туристически, информационни, импресарски сделки,
сделки с програмни продукти, сделки с интелектуална
собственост, финансово-счетоводни услуги, сделки
с интелектуална собственост, финасово-счетоводни
услуги, рекламни и лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, производство и продажба на ел. енергия от
собствен източник. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Георги Радев Димитров.
43569
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4121/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Сарафово Хоумс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово,
ул. Ради Николов 26, с предмет на дейност: сделки
по управление и продажба на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем, посредничество
при наемане и продажба на недвижими имоти, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство
и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с
цигари и спиртни напитки, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, извършване на сделки с интелектуална
собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Красимир Янков Стоянов.
43570
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4119/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джули пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 27, вх. 6, ет. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
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внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, в т. ч. вътрешни и международни
транспортни сделки, лизингови сделки, складови сделки, строителство на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Павлин Кирилов Георгиев.
43571
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4118/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гипс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Царево, ул. Хан Аспарух 44,
с предмет на дейност: покупка на едро и дребно на
стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, производство
на земеделски култури, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
предоставяне на транспортни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни,
програмни, импресарски, фризьорски, счетоводни,
таксиметрови услуги, селски туризъм, маркетинг,
експлоатация на телефонни линии за аудиотекст
услуги, ландшафт дизайн, екстериорно и интериорно
озеленяване, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Петров Петров.
43572
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4117/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Комфорт – Ачо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, кв.
Чайка 41, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, внос и износ, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Ангел Любомиров Маринов.
43573
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4116/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стил инвест 62“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 62, вх. 4, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, управление на недвижими имоти, вносно-износни сделки, извличане на инертни
материали, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и
юридически лица, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено произ-
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водство, комисионни, спедиционни сделки, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
лизинг, строително-монтажни работи. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Хюсеин Осман Осман.
43574
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4115/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Атос Девелопментс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Волга 10,
с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, управление на
недвижими имоти, вносно-износни сделки, извличане
на инертни материали, туроператорски услуги и туристическо агентиране, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, 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 пътници и товари в страната и
в чужбина, складови сделки, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, лизинг, строително-монтажни
работи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Ангел Росенов Атев.
43575
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4114/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Метал транс инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Асен 12, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговия с метали, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Атанас Иванов Цанев.
43576
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4149/2007 вписва дружество с ограничена
отгворност „Рубин 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Созопол, ул. Вихрен 28, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги,
туроператорска дейност, турагентска дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, посредничество
при сделки с недвижими имоти. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Стоян Желязков Даскалов.
43577
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4147/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Рис 61“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Александровска
16, ет. 4, стая 25, с предмет на дейност: строително
тенекеджийство и изолации, авторемонтни услуги,
транспортни и таксиметрови услуги (след получаване
на съответния лиценз), покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Стайко Димов Стайков.
43578
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4144/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кологосо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Българово, ул.
Христо Ботев 12, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска дейност, туристическа дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, консултантски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кремена Георгиева Рачева.
43579
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4145/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Антонели“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 57, вх. 3, ет. 2, с предмет на дейност: строителство,
посредничество с недвижими имоти, реекспорт, хотелиерство, ресторантьорство, увеселителни заведения,
кафе-аперитив, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, вътрешен
и международен превоз, туристически, туроператорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви
други сделки, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Нели Андонова Колева и Николай
Динев Колев – едноличен собственик на капитала,
заедно и поотделно.
43580
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4142/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Мареа“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 62,
вх. 1, ет. 14, ап. 42, с предмет на дейност: продажба на
стоки от собствено производство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия, внос, износ,
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търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантска и рекламна дейност, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство и реализация на селскостопанска
продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Христо Михов Димитров.
43581
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 4141/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Трифонос естейтс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин
Фотинов 29, ет. 1, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, развитие на недвижимо имущество,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Акис Трифонос.
43582
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 4078/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Рукади“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Цар Самуил 16, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, посредническа дейност при продажба на недвижими имоти,
както и всички други видове сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Камелия
Стефанова Ненчева.
43583
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 4075/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Еко билдингс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Болярска 10, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, обмяна на валута (след издаване на
съответното разрешение), издателски, рекламни,
печатарски, копирни и фризьорски услуги, спедиционни, складови, превозни и хотелиерски (извън дома)
услуги, представителство и посредичество на местни
и чуждестранни лица, експорт, импорт и реекспорт на
стоки, покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна
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експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Георги
Димов Точев.
43584
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 4077/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „АЯ Ирини“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов
32, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Мария
Тсимурис.
43585
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4067/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дъ Кайт къмпани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Кошарица, ул.
Балкан 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, туроператорски, туристически, ресторантьорски, хотелиерски, рекламни,
строителни услуги, покупка, строеж, реставрация или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Филип Ейдриън Тиминс.
43610
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по
ф. д. № 4069/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Смарт – инженеринг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Екзарх
Йосиф 32, ет. 2, и с предмет на дейност: организиране
на предоставянето на консултантски услуги на фирми
в областта на икономиката, индустриален инженеринг
и мениджмънт, както и доставка, проектиране, монтаж
и поддръжка на сигнално-охранителни системи на
физически и юридически лица, пожаро-известителни
системи, телефонни централи и вътрешно обзавеждане,
производство на елементи от охранителни и пожароизвестителни системи, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, външнотърговски сделки, спедиционни, складови и лицензионни сделки, вътрешен
и международен превоз, туристически, туроператорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви
други сделки, незабранени със закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Жечка Тодорова
Мавродиева.
43611
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4070/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Хаусгруп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 11,
вх. 2, ет. 6, ап. 15, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, експлоатация на заведения за
хранене и развлечение, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, превозни
сделки, търговско представителство и посредничество,
складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително-ремонтни и строителномонтажни работи. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Минчо
Янков Колев.
43612
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4062/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мишел 56“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Дюните 37, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, вкл. външнотърговски сделки с хранителни, промишлени и селскостопански стоки и
в първоначален или преработен вид, а също така
търговия със закупени стоки или стоки собствено
производство; търговско представителство; превозни,
валутни, хотелиерски, туристически, туроператорски,
рекламни и ресторантьорски сделки; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Михаил Петров Петров.
43613
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4064/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сергиев – 77“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Царево, кв. Мандрата 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, превозни и спедиционни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки, посредничество за недвижими
имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Владислав
Георгиев Сергиев.
43614
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4066/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Айар бизнес къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов
43, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и пре-
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возни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, туристически,
хотелиерски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Рузбе Саркоаки.
43615
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4065/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Блуме“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Кирил
и Методий 57, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламни,
информационни и програмни, импресарски услуги
консултантски услуги, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически услуги, туроператорска и турагентска
дейност, търговско представителство, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петра Анна
Шарлоте Блуме.
43616
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 3981/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Проджект“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Велики 58, ет. 2, и с предмет на дейност:
организиране и обслужване на мероприятия в спортно-развлекателната област, както и други дейности,
свързани с тяхното техническо обезпечаване, разработване на маркетингови проекти, консултантска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност на
едро и дребно с всички видове стоки, незабранени
от законодателството, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество, сделки
с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
импресарски услуги, други услуги, незабранени от законодателството, които ще се извършват по търговски
начин, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, транспортна дейност
в страната и чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ваня Николова Димитрова.
43617
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3923/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „ГМ строй 1“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Александровска
51, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид/в т. ч. вътрешна и
външна търговия; продажба на стоки от собствено
производство; откриване на магазини, базари, ресторанти, кафенета и експлоатация на същите, търговско
представителство и посредничество, бартерни и други
външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, лицензионни сделки, складови сдел-
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ки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, строително-монтажни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаването им под
наем, лизинг, туроператорски услуги, маркетингови,
инженерингови сделки, търговия с акцизни стоки,
включително с алкохол и цигари (след получаване
на съответните лицензи за извършване на сделките и
услугите, които се изискват). Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Георги Стоянов Иванов.
43618
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2007 г.
по ф. д. № 3800/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Катлин дримс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Светлина, кв. 6,
планоснимачен № 113, парцел VIII, и с предмет на
дейност: сключване на търговски сделки, представителство, посредничество, дистрибуторство, извършване на
консултантски и всякакви други незабранени услуги,
търговия с всякакви стоки, позволени от закона, както и всякаква друга дейност, която е в съответствие
със закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Катлин Хилда Тъкър.
43619
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 3927/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Дизайн студио Ве 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Вардар 1, вх. 2, ет. 2,
ап. 23, и с предмет на дейност: дизайн, интериорно
и екстериорно проектиране, триизмерна графика,
графичен дизайн, уебдизайн, изготвяне и поддръжка
на интернет страници, уеб-хостинг (интернет пространство), съставяне, обработка и предоставяне на
информация по електронен път, он-лайн маркетинг,
системна компютърна администрация, изграждане,
внедряване и поддръжка на софтуерни програми и
продукти, предпечатна и печатна подготовка, информационни, програмни, рекламни, издателски,
инженерингови и бизнес услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, външнотърговски сделки,
комисионни сделки, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова,
инвестиционна, складова, лизингова и иновационна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Ануш Папазян.
43620
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4063/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ак – партнер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Лазур,
бл. 33, вх. 5, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; рекламни,
информационни и програмни, импресарски услуги;
консултантски услуги; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически услуги; туроператорска и турагентска
дейност; търговско представителство; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
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е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Андржей
Влодзимиерж Клевински.
43621
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4034/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мак Глейд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър
Велики 33, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови
сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други сделки с интелектуална или
индустриална собственост. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Джоузеф Джералд Мак Глейд.
43622
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4035/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Изабел БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, цялостно строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
43623
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4040/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дъ Клоншайр рийл естейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Томас Хилари Шанаан.
43624
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4039/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алфа финанс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гео Милев 12, ет. 4, и с предмет на дейност: икономически,
счетоводни, данъчни услуги, финансови консултации,
организиране на предоставяне на консултантски услуги
на фирми в областта на икономиката, индустриален
инженеринг и мениджмънт, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки,
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комисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки, вътрешен и международен превоз, стоков
контрол, туристически, туроператорски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякакви други сделки, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Людмила Ангелова Георгиева.
43625
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4038/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Луна 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, кв. Свобода 13, вх. 2, ет. 4, ап. 4, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
консултантски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Лиляна Димитрова Илиева.
43626
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4036/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джи Джи Ай Би Пи
Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж. к. Славейков, бл. 2, ет. 13, ап. 77, и с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и складови сделки, превозни
сделки в страната и чужбина, сервизна, туристическа,
хотелиерски, рекламни, консултантски, програмни и
импресарски услуги, търговско представителство и
посредничество, външнотърговски и инвестиционни
сделки, реекспорт и транзит на стоки, митническо
агентиране, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Патрик Джон Кеол.
43627
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4053/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Си Енд Ди кънстракшън“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
ул. Гоце Делчев 20, и с предмет на дейност: сделки
по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки по покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки по продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, сделки по търговско
представителство и посредничество, хотелиерство и
ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Юлиу
Чиприан Морариу.
43635
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по
ф. д. № 04043/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Евитина инвестмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 120, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Мариос Аристодиму.
43636
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04045/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Прюмиер Паж“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ал. Стамболийски 27, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, продажба на течни горива,
комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт на
превозни средства, хотелиерство, рекламни, информационни, импресарски сделки, туризъм в страната
и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Йожен Шарл Рьоне Гузан.
43637
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04049/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Геолена“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Меден рудник,
бл. 38, вх. 2, ет. 6, ап. 32, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, занимателни,
развлекателни и електронни игри, валутни сделки,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица,
превозни, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни,
импресарски, програмни, туристически услуги, сделки
с интелектуална собственост, производство на видео- и
звукозаписи, проектиране, строителство, обзавеждане
и покупко-продажба на недвижими имоти, външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт, бартерни
и други специфични сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Георги Василев Василев.
43638
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04051/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Валар плюс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Несебър, ул. Христо Ботев 12, и с
предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
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собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
туристически дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Владимир Анатолиевич Смирнов.
43639
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по
ф. д. № 04041/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест оф дъ Бляк сий“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Силистра
1, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Гевин Пит Шепард.
43640
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04046/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Екосс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Шейново 29, вх. 2, ет. 1, и с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с
цигари и спиртни напитки, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, транспортни сделки в страната и
в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чужди лица и дружества,
извършване на сделки с интелектуална собственост,
включително с технологично оборудване и ноу-хау,
туристически, туроператорски сделки, включително
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски,
маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Николай Тодоров Тричков.
43641
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04073/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Трак енд бус сървиз“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Георги
Шагунов 39, и с предмет на дейност: ремонтно-сервизна дейност на всякакъв вид МПС – леки, товарни,
автобуси, строителни, селскостопански и др., покупка,
строеж, ремонтни и монтажни дейности и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем
или продажба; покупка на стоки или други вещи, в
т. ч. автобуси, микробуси, леки автомобили и други
превозни средства, както и части и аксесоари за
тях с цел препродажба; търговия с всякакъв вид
горива и смазочни материали, продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, в т. ч. международни
превози и транспортни сделки в страната и в чужбина;
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организиране, набиране и изпращане на работници
за работа в чужбина; стоков контрол; търговия с
хранителни стоки, в т. ч. цигари и алкохол след
лиценз, маркетинг, складови сделки, лицензионни
сделки; сделки с интелектуална собственост; кафеаперитив; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки; туристическо представителство,
туроператорски сделки; организиране на екскурзии,
туристически консултации, проучвания, информация
и реклама, реекспорт, животновъдство, преработка,
съхранение и реализация на селскостопанска продукция, търговия с промишлени стоки и предмети на
бита, външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки
в пълен обем. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Антон
Иванов Динев.
43669
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04072/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „МС Харис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Крайморие, ул. Гларус
10а, и с предмет на дейност: производство на стоки
с цел търговия на едро и дребно; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти,
извършване на строежи и подобрения, управлението
им, отдаване под наем и продажбата им; комисионни, спедиционни, складови и туроператорски сделки;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица;
проектиране, строителство, обзавеждане и покупкопродажба на недвижими имоти; външнотърговски
сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програми, импресарски
или други услуги, фризьорски и козметични услуги,
маникюр, педикюр, масаж, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Мариела Георгиева Димитрова.
43670
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 04112/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Венец строй комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к. к.
Слънчев бряг, к-с „Самър Дриймс“, бл. 1, ет. 1, ап. 1,
и с предмет на дейност: търговско представителство,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови
сделки; лицензионни сделки, стоков контрол; сделки
с интелектуална собственост; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
консултантска и посредническа услуга, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически услуги; туроператорска и турагентска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Митко Пенев Минчев.
43671
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 04111/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Пади“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Ленко 6, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи,
вкл. собствено производство или след преработване-
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то и обработването им; търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица;
посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти; комплексно проектиране, пространствено
оформление, вътрешен и външен дизайн; строителство,
ремонт, модернизация, поддръжка и експлоатация на
сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдих и
туризъм; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба;
проектиране, производство и продажба на мебели.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Павел Янков Янков.
43672
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04074/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Аргака“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Д-р Нидер 25, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Мариос Марку.
43673
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 2700/2006 вписва промяна за „Зелени хъл
мове“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала Падрейг Дънфи; вписва като едноличен
собственик на капитала Любка Желева Димова, която
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
43674
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 04088/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи енд Би сървисиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Св.
св. Кирил и Методий 18, ет. 1, и с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане, пренаемане и
лизинг на движимо и недвижимо имущество, в това
число и земеделска земя, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, импортна и експортна
дейност, рекламни услуги, маркетингова и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Гари Джеймс Бигнал.
43675
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 04089/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Ашиотис Пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван
Шишман 8, и с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, отдаване под наем и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Константинос Ашиотис.
43676
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04090/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евгения 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска
1, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни,
складови и превозни сделки, рекламни, информационни и програмни услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки, покупка, проектиране,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Марионелла Реинвалд.
43677
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 04091/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Георгиадес пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Иван Шишман 8, и с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, отдаване под наем и всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Емилиос Георгиадес.
43678
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04092/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Антъни софтуер“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Зорница, бл. 34, вх. Б, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: разработка и внедряване на софтуер, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, както
в страната, така и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лиценционни сделки, стоков
контрол, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туристически, туроператорски, турагентски,
ресторантьорски или други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Антон Димитров Георгиев.
43679
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 04093/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евва – 75“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 123, партер, и с предмет на дейност: счетоводни услуги, покупка на едро и дребно на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, производство на земеделски
култури, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, предоставяне
на счетоводни, транспортни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни,
програмни, импресарски, фризьорски, таксиметрови
и други незабранени от закона услуги, селски туризъм, маркетинг, експлоатация на телефонни линии
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за аудиотекст услуги, ландшафт дизайн, екстериорно
и интериорно озеленяване, покупка, проектиране,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Евелина Михайлова Дянкова.
43680
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 04096/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Летисима пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
комплекс „Арена“, сграда 1, ап. 20, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Анет Елизабет Мурхаус.
43681
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 3255/2006 вписва промяна за „БГ билдинг хаус“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес
на управление – с. Ветрен, ул. Божур 9; вписва нов
учредителен акт.
43682
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 2135/2002 вписва промени за „Прогрес
инженеринг“ – ООД: освобождава като съдружник
Златина Валентинова Хараламбова; вписва нов дружествен договор.
43683
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф. д. № 4151/2006 вписва промени за „ВИП ризорт дивелъпмънт“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Дарио Томалети; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Славчев Косаков; вписва промяна в наименованието от „ВИП ризорт дивелъпмънт“ – ООД,
на „ВИП ризорт дивелъпмънт“ – ЕООД; вписа нов
учредителен акт.
43684
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф. д. № 2002/2006 вписва промени за „Стев“ – ООД:
освобождава като съдружник Стефка Михова КолеваПапаринова; вписва като съдружник Росица Христова
Калоянова; вписва нов дружествен договор.
43685
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04037/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ники 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Средец, ул.
Васил Коларов 95, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и
износ на хранителни и нехранителни стоки, откриване
на магазинна мрежа, развиване на селскостопанска дейност – животновъдство и растениевъдство,

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

продажба на стоки от този вид дейност и тяхната
реализация в преработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Николай Димитров Петров.
43628
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 03973/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бургас ойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Славейков, бл. 15, вх. 6, ет. 8, ап. 23, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, ресторантьорство;
туристически, туроператорска, турагентски сделки;
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както
и всякакви други дейности, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Жечка Петрова Колева.
43629
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 4938/93 вписа промени за „Бутед“ – АД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 200 000 на
360 000 лв. чрез записване на нови 160 000 поименни
акции с номинална стойност 1 лв.; допуска нов устав.
43630
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по
ф. д. № 4229/94 допуска прилагането на представения
проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Андезит“ – ООД.
43631
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 04071/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Маджартас енд Анастасиу“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всички
видове строителна и строително-монтажна дейност,
инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Андреас Анастасиу.
43632
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04052/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Лерос“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Дебелт, административна сграда
на „Промет стиил“ – АД, и с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
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търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, туристически, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Егор Евгениевич Копица.
43633
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04054/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „СВК – груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Лазур, бл. 4, вх. 2, ет. 1,
ап. 3, и с предмет на дейност: строителство, строително-ремонтни и монтажни дейности, 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, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, туроператорска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Валентин Николов Михалев.
43634
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04047/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Пикси“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 64, ет. 2, и
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Надя Кристианова Колева.
43642
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04030/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ивкони инвест“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 22,
вх. 4, ет. 2, и с предмет на дейност: внос и износ
на стоки, производство на стоки, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, транспортни услуги с всички
видове транспорт, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, проектиране,
маркетинг и инженеринг, строителство, строителномонтажни и строително-ремонтни услуги, хотелиерски,
туристически услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Ивелина Жорова Ковачева.
43643
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04032/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Атлант 2005“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
к-с Елеганс, къща № 7, и с предмет на дейност:
търговска и производствена дейност в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, рекламна, информационна, програмна
дейност, импресарска дейност, предоставяне на услуги,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Володимир
Алексеевич Гусар.
43644
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 04033/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аймед“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул. Отец
Паисий 29а, офис 6, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
да ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид – в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически (след
лиценз), ресторантьорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг
и услуги на населението. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Георги Райчев Узунов.
43645
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04126/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Роси инвестмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Костантин Фотинов 32, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Ставрос Христофору.
43646
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04127/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сведи – 69“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Момчил войвода 10, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки – превоз на хора, стоки
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и товари на територията на страната и в чужбина;
внос и износ; складови сделки; лицензионни сделки;
сделки с интелектуална собственост; магазинерство
и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Станко Динчев Тонев.
43647
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04128/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ниса инвестмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Никос Якуми.
43648
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04129/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Екскоппа“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Страхил 6, ет. 1,
вх. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със суровини,
селскостопански, хранителни и промишлени стоки и
други вещи, в първоначален, обработен и преработен
вид в страната и в чужбина, спедиторски и превозни
сделки, лизинг, сделки за покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, както и
рекламни, информационни, програмни, импресарски
сделки и услуги, туристически, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски
маркетингови сделки, търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Ячеслав
Григориевич Доронин.
43649
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04132/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Краси и ИВ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Александър Стамболийски
42, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, производство, доставка и
монтаж на мебели, дистрибуторски услуги, търговия,
внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни,
превозни, лизингови и складови сделки, търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Красимир
Костов Горанов.
43650
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04131/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Лоес“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Сан Стефано 97А,
и с предмет на дейност: сделки или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем, посредничество при наемане и продажбата
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем, посредничество при наемане и продажба на
недвижими имоти, туристически, туроператорски
сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инжерингови сделки,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни
напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки
на търговско представителство и посредничество на
местни и чужди лица и дружества, извършване на
сделки с интелектуална собственост, включително с
технологично оборудване и ноу-хау. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Пламен Георгиев Недялков.
43651
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04130/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Евро транспорт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление на Бургас, ул. Цар Калоян 64,
ет. 1, и с предмет на дейност: отдаване на моторни
превозни средства под наем, превозни сделки в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, посредническа дейност при продажба на недвижими имоти,
както и всички други видове сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., и се
управлява и представлява от управителя Георги Атанасов Анастасов.
43652
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04136/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Хепи хоумс България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Алеко
Богориди 59, и с предмет на дейност: покупка, строеж,
проектиране или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Терънс
Джордж Риивс.
43653
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04135/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Мастеко дивелопърс“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, цялостно строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всички видове строителна и строително-монтажна
дейност, инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Менелаос Одисеос.
43654
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04143/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Съни бридж“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов
29, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление и развитие на недвижимо имущество,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, консултантски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Хуан Хосе Гисадо Магайон.
43655
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 04133/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Гераса Естейт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Константин Фотинов
32, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Ефтимиос
Папаефтимиу.
43656
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 04103/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ди Джей Кей ентърпрайзис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Самуил 42, ет. 1, ап. 1, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически товарни и транспортни услуги в страната и в
чужбина, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване
под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Николас Бригхам.
43657
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 2764/2006 вписва промени за „Бългериън
дорстеп“ – ЕООД: заличава като управител и едноличен
собственик на капитала Надя Стойчева Стаматова;
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вписва като управител и едноличен собственик на
капитала Андон Василев Диков; вписва ново седалище
и адрес на управление – с. Ветрен, ул. Минерална
19А; вписва нов учредителен акт.
43686
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф. д. № 2891/2004 вписва промяна за „Профекс – био
продукти“ – ООД: вписва увеличение капитала на
дружеството от 1 000 000 на 2 100 000 лв.; допълва
предмета на дейност със: „преработка на селскостопански продукти, производство на фуражи и фуражни
компоненти и друга разрешена от законодателството
дейност“; вписва нов дружествен договор.
43687
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 3646/2006 вписва промени за „Бул – енерджи“ – ООД: освобождава като съдружник Аксел
Ламкен; дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Фридхелм Бекаан-Цу Клампен; вписва промяна в наименованието от
„Бул – енерджи“ – ООД, на „Бул – енерджи“ – ЕООД;
вписва нов адрес на управление – Несебър, ул. Хан
Крум 2А; вписва нов учредителен акт.
43688
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 2155/2000 вписва промяна за „Тиара“ – ООД:
освобождава като съдружник Цвятко Михайлов Калудов; вписва нов дружествен договор.
43689
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 3530/2006 вписва промени за „Елитауто“ – ООД: освобождава като съдружник и управител
Димитър Найденов Найденов; вписва като съдружник
Яна Стоянова Кънчева; вписва нов адрес на управ
ление – Бургас, ж. к. Славейков, бл. 9, вх. 5, ет. 2;
вписва нов дружествен договор.
43690
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 770/2007 вписва промяна за „Янки къмпани“ – ООД: освобождава като съдружници Дейл Едуард
Де Ваан и Миоки Като; вписва като съдружници Браиан Франсис Томас, Роналд Джеймс Бриджър и Пол
Антъни Хъгинс; вписва промяна в наименованието от
„Янки къмпани“ – ООД, на „Спенсър дизайн“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
43691
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 614/2001 вписва прехвърляне на предприятието на „Жерави“ – ЕООД, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„СОТ – сигнално-охранителна техника“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 184/94 по описа на СГС).
43692
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф. д.
№ 7679/91 вписа в регистъра за търговски дружества
промени за „Вамо“ – АД: заличава като член на НС
Роман Венцел; вписва като такъв „АГП холдинг“ – АД;
вписва на основание чл. 119, ал. 3, изр. 2 ЗППЦК
отписването на „Вамо“ – АД, от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията по финансов
надзор, съгласно Решение № 809-ПД от 27.VI.2007 г.
на Комисията за финансов надзор; вписва нов устав
на дружеството.
43000
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 2108/97 вписа промяна за „Реми – груп“ – АД: вписва
ново наименование – „Консорциум реми груп“ – АД;
вписва нов адрес на управление – Варна, ул. Доктор
Железкова 42, вх. Б, офис № 1; допълва предмета на
дейност на предприятието със: „изпълнение на строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от
Закона за устройство на територията или на отделни
видове строителни и монтажни работи, посочени в
Националната класификация на икономическите
дейности, позиция „Строителство“; вписва промени
в капитала на дружеството: увеличава ефективно
капитала от 100 000 на 110 000 лв. чрез издаване на
нови 500 поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност на всяка една акция и
размер 20 лв.
43001
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 1271/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Тилтас“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик Росвидас Даугинас;
вписва като такъв Алдона Даугиниене; вписва като
управител Дарина Константинова Костова, която ще
представлява само заедно с другия управител Росвидас
Даугинас; вписва актуален учредителен акт.
43002
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф. д. № 1474/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Трансекспорт“ – ЕАД: заличава като член на СД Николай Димитров Николов;
вписва като такъв „Ти Ай инвест“ – ЕООД; вписва
нов устав на дружеството.
43003
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1475/2006 вписа в регистъра за търговски дружества
промени за „Ти Ай метълс“ – ЕАД: заличава като
член на СД Николай Димитров Николов; вписва
като такъв „Трансинтерметълс“ – ЕООД; вписва нов
устав на дружеството.
43004
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 4781/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Голд милк – БИИ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски
полк 128, офис 15, и с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени
от закона, покупка на стоки и вещи за препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; търговия
с петрол и петролни продукти, разкриване на бензиностанции, газостанции, автомивки и търговски обекти
за продажба на автомобилни аксесоари и резервни
части за МПС; комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговско представителство на
български и чуждестранни фирми; ресторантьорски,
хотелиерски и туристически услуги; транспортна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Тодор Атанасов
Атанасов, който го управлява и представлява.
43005
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5139/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Везенкова консулт“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, консултантска и експертна
дейност; счетоводни услуги; търговско представителство и посредничество, изработване на електронна
техника; поддръжка и търговска реализация на софтуерни и хардуерни продукти, както и на всякакви
други стоки, незабранени със закон; разработка и
реализация на комплексни решения в областта на
информационните и комуникационните технологии;
строителна и ремонтна дейност; покупка и управление
на недвижими имоти и други дейности, разрешени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иво Николаев Иванов и Десислава Бориславова Везенкова и се управлява и представлява
от Иво Николаев Иванов.
43006
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 4963/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Корект 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Игнатиево, ул. Кап. Петко
Войвода 10, и с предмет на дейност: покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови
сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, имперсарски или други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Николай Димитров Топчиев,
който го управлява и представлява.
43011
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 4368/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Макс тракс България“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Алекзандър Джордж Макдейд; вписва като такъв
Джон Калистър.
43012
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 5081/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фион“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Габрово 29, партер, и с предмет
на дейност: финансово посредничество, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид; продажба на стоки собствено
производство; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг; складови
сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с интелектуална
и индустриална собственост. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Венцислав Георгиев Филипов, който го управлява и представлява.
43013
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 4799/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ти
Ди Ай“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Варна, кв. Св. Иван Рилски, бл. 29, вх. Е, ет. 3, ап. 100,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство
и посредничество; продажба на стоки от собствено
производството; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; вътрешна и външна търговия,
реекспорт; маркетинг и мениджмънт; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и др. услуги; лизинг; преводи от и на
чужди езици; проектиране и изграждане на интериорни и екстериорни пространства. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Теодор Цвятков
Томов и Антоний Митков Генчев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43014
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 5176/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Артик.съркъл“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Осми приморски полк 128,
офис 81, и с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
търговско представителство и посредничество, превозна, спедиционна, комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Артър
Карл Ейолфсон и Малхилдур Сигурбьорнсдотир и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
43015
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5217/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фрутили БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Иван Вазов 23, ет. 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид с цел
постигане на печалба; извършване на продажба на
стоки от собствено производство с цел постигане на
печалба; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки с
цел постигане печалба; експорт-импорт на плодове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Станимир Иванов Тотев, който го управлява
и представлява.
43016
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5131/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Таралеж – 80“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, м. Траката, ул. Средна
трака 6, ет. 1, ап. 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство в страната и
в чужбина, производство и търговия с разрешени
промишлени стоки, изделия за бита, пластмасови и
найлонови изделия и продукти, строителни материали, оказионна и комисионна търговия с посочените
стоки, продажба и търговия на книжарски стоки и
канцеларски материали, счетоводни услуги, копирни
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни фирми и лица,
ресторантьорство и хотелиерство, заведения за бързо
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хранене, всички видове транспортни, товарни, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автосервизни
услуги, сервизни дейности и услуги, строителни, комисионни, спедиторски, рекламни, информационни,
складови, туристически услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на жилища с цел продажба, импорт,
експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със
стоките и услугите по целия прдемет на дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Анна Игоревна Сергиенко, която го
управлява и представлява.
43021
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по ф.д.
№ 251/2007 вписа промяна за „М.П.С. – 07“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик, управител и
представляващ Митко Йорданов Пеев; вписва като
едноличен собственик, управител и представляващ
Светослав Тодоров Тодоров.
43022
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5055/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „И.С.Е.Д.А.“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Генерал Попов 9,
ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: търговска дейност
чрез интернет, изработка, дизайн и поддържане на
интернет сайтове, разработка, производство и търговия
със софтуерни продукти и системи, информационни
и консултантски услуги, електронна търговия в интернет, покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговска дейност, търговско прдставителство и посредничество в страната и в чужбина,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Томас Михаел Мартин,
който го управлява и представлява.
43023
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5045/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Бултайм“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Начо Начев 10, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
спедиционна, рекламна, консултантска дейност и
предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Калин Иванов Шекеров и Красимир
Димитров Христов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
43024
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5093/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кариво“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик
230, вх. 2, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: внос и
износ на стоки и услуги, търговия на едро и дребно,
хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене,
комисионни услуги, търговско посредничество и представителство, производство на стоки с цел продажба,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Ивелин Петров
Герасков, който го управлява и представлява.
43025
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 1100/2000 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Диагностично-консултативен
център 1 – Девня“ – ЕООД: заличава като управител
Велияна Тодорова Караиванова; вписва като такъв
Георги Николов Николов.
43026
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5078/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоенергия“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Рощок 14, ет. 2, ап. 1, с предмет
на дейност: производство и продажба на електро
енергия, финансиране, изграждане и експлоатация
на енергийни съоръжения и обекти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Вълчо
Михалев Вълчев, който го управлява и представлява.
43027
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 4898/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „МВ
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Филип Тотю 1, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и
износ на всички видове разрешени стоки и услуги,
търговско посредничество и представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, строителство и строително-монтажни работи.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Пламенов Желязков и Веселин Георгиев
Вълков и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43028
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 5088/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Тръст
уинд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Струга 31, ет. 2, ап. 70, с предмет на дейност:
придобиване на недвижими имоти, строителство, отдаване на имоти под наем, хотелиерство, ресторантьорство, представителство на български и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина, транспортна дейност,
комисионерска и посредническа дейност, туристически
услуги, туроператор, рекламна и издателска дейност,
всякакви други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Станислав Любомиров Генов и Владимир Иванов
Иванов и се управлява и представлява от Станислав
Любомиров Генов.
43029
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5052/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Лидия Борисова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Младост 163, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава Х
от ЗЛПХМ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Лидия Дочева Борисова,
която го управлява и представлява.
43693
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г. по
ф.д. № 5053/2007 вписа в региситъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Велислава Славова“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 12,
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава Х
от ЗЛПХМ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Велислава Христова Славова,
която го управлява и представлява.
43694
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5183/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко спорт строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Батак 8, ет. 9, ап. 61,
с предме на дейност: спортно, жилищно, курортно
и промишлено строителство, строително-монтажни
работи, предпроектно проучване на терени, вертикална
планировка и инфраструктура, търговия със строителни
материали, ремонт на жилища, административни и
селскостопански сгради, покупко-продажба на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Минко Нейков Христов,
който го управлява и представлява.
43695
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5220/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично акционерно дружество „Ерика
еуроамбиенте“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, Търговски комплекс „Ерика“, на път
I-2/ГП-4 за с. Тополи, УПИ II-340 в кв. 3, с предмет на
дейност: паркостроителство и благоустройство, ландшафтен дизайн, производство и търговия с декоративен
посадъчен материал, изграждане на автоматизирани
поливни системи. Дружеството е с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 1000 поименни акции с номинал 50 лв.
Дружеството се управлява от съвет на директорите
в състав: Виолин Калчев Василев, Желязко Митев
Петров и Даниела Радославова Илиева, и се представлява от Даниела Радославова Илиева.
43696
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 4420/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Александру и Григориу“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна дейност, комплексни услуги по
проучване, проектиране и изграждане на жилищни и
промишлени обекти, търговска дейност, внос, износ,
реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова и инвеститорска дейност, услуги на
физически и юридически лица, реализиране на целия
предмет на дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Парасхос
Григориу А и Георгиос Александру и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43697
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 4930/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мастерник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Люляк 14, ап. 76, с предмет
на дейност: строително-ремонтна, авто-, ел. и водопроводни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел предпродажба в първоначален, преработен и
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обработен вид, охранителни системи, производство на
стоки с цел продажба, импорт, експорт, комисионни,
спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Николай
Евтимов Сотиров, който го управлява и представлява.
43698
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 4481/2006 вписа промяна за „Енчеви – Хинтън“ – ООД: заличава като съдружник Елисавета
Върбанова Паунова; вписва като съдружник Румен
Георгиев Енчев.
43699
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5109/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „М – Жи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 54, вх. А, ап. 19,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки, внос и износ на
стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Мартин Илиев
Жундов, който го управлява и представлява.
43700
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5151/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Донев консултинг ейджънси“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, бул.
Сливница 98, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
оценка и анализ на пазара във връзка с трансфер на
технологии и предприятия, консултации в областта
на данъците, счетоводството, кредитирането и общественото осигуряване, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети, рекламна
и информационна дейност, представителство и посредничество на физически и юридически лица, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, вкл. с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ангел Калев Донев, който
го управлява и представлява.
43701
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5150/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Блек Сий бриз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Радко Димитриев 35,
ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строеж, обзавеждане и управление на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество,
хотелиерство (след надлежна регистрация), ресторантьорство (след надлежна регистрация). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Пламен
Добрев Андреев, който го управлява и представлява.
43702
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.IX.2007 г. по ф.д. № 2596/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Европа
плюс“ – ООД: вписва ново наименование „Европа
плюс 1“ – ООД; заличава като съдружник и управител
Христо Янев Янев; заличава като седалище и адрес
на управление Варна, ул. Лудвиг Заменхоф 1, първи
надпартерен етаж; вписва като такова Бургас, ул.
Екзарх Йосиф 32А.
43724
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VIII.2007 г.
по ф.д. № 2156/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Строймит“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Димитър
Атанасов Стефанов; вписва като такъв Свилен Иванов
Господинов; вписва нов адрес на управление – ул.
Кирил Шиваров 1, вх. Б, ет. 5, ап. 10.
43725
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7445 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 4288/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Уни студиос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Неофит Бозвели 3,
ет. 6, с предмет на дейност: строително-монтажна и
проектантска дейност, строителство, строителна профилактика и ремонт, строително предприемачество,
рекламна и консултантска дейност, покупко-продажба
и посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
туристическа дейност след лиценз, информационна
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ Георги Димитров Вълков.
43726
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IX.2007 г.
по ф.д. № 4361/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Идеа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 19, вх. 3, ап. 59, с предмет
на дейност: проектиране и изгрждане на информационни системи, консултантска дейност, обучение
на физически и юридически лица, образователна и
квалификационна дейност, компютърно обслужване
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, проектиране и изграждане на структурни
кабелни системи, продажба и сервиз на компютърна
и офис техника, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, рекламни и информационни услуги, маркетинг
и инженеринг, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, управление на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия със стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество на
фирми в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Радев
Миланов и Савка Петрова Кръстева и се управлява
и представлява от Михаил Радев Миланов.
43727
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д № 4374/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„А.К. – партнерс БГ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Иван Драсов 11А, с предмет на
дейност: покупка на недвижими имоти, стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на стоки
от собствено производство, производство и търговия на
конфекция, вътрешна и външна търговия, комисионна,
спедиционна, складова, търговско представителство
и посредничество, превоз на пътници и товари със
собствен или нает транспорт в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, импресарска
дейност, рекламна, информационна дейност, сделки
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с интелектуална собственост, автосервиз, транспортни
услуги, издателска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Артурас Жичкевичиус и
Кристина Мачукайте и се управлява и представлява
от Артурас Жичкевичиус.
43728
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.X.2007 г.
по ф.д. № 5240/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобал сървиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Хараламби Ангелов 7,
с предмет на дейност: посредничество при финансови
услуги, покупка и продажба на стоки, търговия на
едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, консултантска дейност, внос и износ, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, вкл. с цел продажба, печатна и предпечатна
подготовка, транспортна дейност в страната и в чужбина, рекламна и информационна дейност, маркетинг
и мениджмънт, представителство и посредничество
на физически и юридически лица. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Евгений
Иванов Тончевски, който го управлява и представлява.
43729
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 4929/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Анилекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Добри Чинтулов 12, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, външна
и вътрешна търговия с хранителни продукти, търговия
с облекло, обувки, промишлени стоки, авточасти,
производство на мебели и офис обзавеждане, производство и продажба на алуминиева и PVC дограма,
продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, бръснарски,
фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр,
консултантски и маркетингови услуги, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, транспортна дейност, таксиметрови услуги, застрахователни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги
на територията на страната и чужбина, стилистика
на цялостен вътрешен облик, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, възстановителни процедури, психологически
консултации, организиране и представяне на услуги с
добавена стойност, сделки с алкохол, цигари и други
акцизни стоки, организиране на игри с развлекателен или спортен характер. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Кирил Иванов Иванов и
Георги Тодоров Копаранов и се управлява и представлява от Кирил Иванов Иванов.
43730
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 5212/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ламар 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Чайка 181, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, превоз на пътници и товари, комисионна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна
и консултантска дейност, услуги в областта на бита,
промишлеността и селското стопанство, бартерни
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и консигнационни сделки, производство и покупка
на стоки или други вещи с цел продажба, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, изработка, монтаж и търговия с изделия от
ковано желязо, търговия с канцеларски материали и
ученически пособия. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ириней Георгиев Петков,
който го управлява и представлява.
43731
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 3350/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Сторанж“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Йордан
Атанасов Кръстев; вписва като такъв Севдал Искров
Тенев; вписва нов адрес на управление – местност
Кочмар, УПИ 31.
43732
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 2709/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мариам – 56“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Мариана
Иванова Букоева; вписва като такъв Диляна Темелкова
Милева; вписва нов адрес на управление – местност
Кочмар, УПИ 317.
43733
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.X.2007 г.
по ф.д. № 5270/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кенкар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Левски, бл. 7, ет. 3, ап. 38,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна и превозна
дейност, ресторантьорство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, транспортна дейност, туроператорска дейност, търговско представителство и посредничество,
строителна и предприемаческа дейност, сделки с
недвижими имоти, покупка, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, авторемонтна,
автомонтьорска и транспортна дейност, търговия с
нови и употребявани автомобили, търговска дейност,
търговия, поправка и ремонт на климатична техника.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Николай Георгиев Нойков, който го
управлява и представлява.
43744
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5098/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Пава
Виктория“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Втора 2, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Павел Дмитриевич Рязанов
и Виктория Германовна Малеева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43745
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5097/2007 вписа в регистъра за търговски
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дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Александър 1“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Николаевка, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговско представителтво, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Александър Борисович Бабий, който го управлява
и представлява.
43746
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 5013/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Скай
Фууд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Поп Богомил 11, с предмет на дейност:
производство и продажба на хлебни изделия, производство и продажба на хранителни стоки, търговия,
ресторантьорство, хотелиерство (след лиценз), тур
операторска и туристическа агентска дейност (след
лиценз), търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, маркетингови проучвания в
страната и в чужбина, реклама, лизинг, консултации,
строителство на сгради и съоръжения, проектиране,
дизайн, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, инвестиции в недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Шукри Реджебов Исмаилов и Айхан Ахмедов Мехмедов и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
43747
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 4822/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отоворност „Димитров експрес карго“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Белослав, ул.
Асен Златаров 9, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препроджба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на
стоки собствено производство, търговия на едро и
дребно с хранителни стоки, стоки за бита, продукти
на леката промишленост, парфюмерия, козметика,
облекла и конфекция, търговия на едро и дребно със
селскостопанска продукция, производство на стоки
с цел продажба, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, търговия с
алкохол, вина, спиртни напитки, цигари и тютюневи
изделия, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 10 000 лв., със
собственик на капитала Живко Неделчев Димитров,
който го управлява и представлява.
43748
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IX.2007 г.
по ф.д. № 1187/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Спийд компютри“ – ЕООД:
вписва нов дружествен договор.
43749
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IX.2007 г.
по ф.д. № 297/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „БГреалторс“ – ООД: заличава
като съдружник, управител и представляващ Иван
Недялков Христов; вписва като съдружник Христина
Иванова Христова.
43750
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г. по
ф.д. № 4028/91 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Златни пясъци – травел“ – ООД:
заличава като съдружници Георги Серафимов Николов, Василка Михайлова Станева, Жечка Михалева
Катранджиева и Еленка Николова Панайотова;
вписва за съдружници в дружеството „Адева“ – ЛТД,
и „Фрея турс“ – АД.
43751
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г. по
ф.д. № 5003/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност
„Камбъл пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Куманово, община Аксаково, ул. 16
№ 18, с предмет на дейност: проектиране, строителство,
строително-ремонтни и строително-монтажни услуги,
покупка на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
ресторантьорска и хотелиерска дейност, туристически
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност със
стоки от всякакъв вид, импорт, експорт и реекспорт,
спедиционна и складова дейност, митническо представителство и митническо агентиране, търговско
представителство и посредничество, рекламна дейност,
забавни и електронни игри (без хазартна дейност),
транспортна дейност – превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, производство и реализация на
промишлени стоки и стоки за бита, всички дейности,
които изискват лиценз, ще бъдат упражнявани след
лицензиране. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Уилям Аугустин Маккалиан,
който го управлява и представлява.
43752
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г. по
ф.д. № 2676/2001 вписа промяна за „Валекс“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – Варна, ж.к. Чайка,
бл. 19, вх. Д, ап. 64.
43753
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4450/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Тонев – Божидар
Тонев“ от Божидар Александров Тонев на „Божидар
Тонев“ – ЕООД.
43760
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4580/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ист
сайд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Фредерик Шопен 16, ет. 1, и с предмет
на дейност: покупка на недвижими имоти, стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на конфекция, вътрешна
и външна търговия, комисионна, спедиционна,
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, превоз на пътници и товари със
собствен или нает транспорт в страната и чужби-
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на, хотелиерство и ресторантьорство, импресарска
дейност, рекламна, информационна дейност, сделки
с интелектуална собственост, строителство, ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Сергей Валериевич Шлиссер и Павел
Анатолиевич Легкий и се управлява и представлява
от Сергей Валериевич Шлиссер.
43761
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5012/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „А. П. мениджмънт консултантс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж. к.
Възраждане 76, вх. Д, ет. 1, ап. 83, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки или сделки по предоставяне на
други услуги; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; лизинг;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всички дейности, незабранени от закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Андреас Продрому, който го
управлява и представлява.
443762
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4419/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Антротелс БГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Александър Малинов
8, ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти; строителна дейност; комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане на
жилищни и промишлени обекти; търговска дейност:
внос, износ, реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности; хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност; представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, лизингова и инвеститорска
дейност; услуги на физически и юридически лица;
реализиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Пантелакис Андронику, който
го управлява и представлява.
43763
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 5210/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Маре нострум“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, местност Дели Сава, кв.
2, УПИ II-45, и с предмет на дейност: строителство
на недвижими имоти, посредничество, покупко-продажба, организиране на увеселителни мероприятия,
партита, рент-а-кар и транспорт, търговия на едро и
дребно, внос-износ, обзавеждане, вътрешен дизайн,
предприемачество, продажба, представителство и
всички други дейности, разрешени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Сергей Григориевич Потапов и се управлява
и представлява от Сергей Григориевич Потапов и
Сергей Борисович Черниш.
43764
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9173 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 5102/2007 вписа в регистъра
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на търговските дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Макани“ – ЕООД (изписва
се допълнително и на латиница – Makani – LТD), със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Еделвайс
11А, и предмет на дейност: консултантски и проектантски услуги; търговско представителство и посредничество; посредничество при сделки с недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия; внос и износ;
производство; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни,
информационни, програмни и други услуги; лизинг;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, едноличен собственик на капитала е Мартин Николов Илиев, който управлява и
представлява дружеството като управител.
43765
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4761/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дева транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж. к. Трошево, бл. 6, вх. В,
ет. 1, и с предмет на дейност: леко- и тежкотоварен
превоз в страната; туристическа, туроператорска,
турагентска, ресторантьорска и хотелиерска дейност
(след лиценз); търговия на едро и дребно в страната
и чужбина, вкл. внос и износ на стоки, разкриване
и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини, ресторанти; покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Данаил Калчев Николов,
който го управлява и представлява.
43766
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5117/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Еуфория – 76“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, местност Евксиноград,
ул. 13 № 42, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, масаж, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, вкл. внос, износ и
реекспорт, покупка на недвижими имоти, стоки и
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба
на стоки от собствено производство, строителна и
ремонтна дейност, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на
лиценз), импресарска дейност, рекламна, информационна дейност, сделки с интелектуална собственост и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Кремена Николаева Радева, която го управлява и
представлява.
43734
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5123/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Тайминг инвестмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Хан Омуртаг 19, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, агентство и реклама, вътрешна и
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външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Христофорос Христофору,
който го управлява и представлява.
43735
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5153/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Сити ауто център“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Януш Хунияди 10,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, спедиторски услуги в страната и в чужбина,
корабно агентиране, митническо агентиране, кораборемонтни услуги, шипшандър, внос и износ, брокераж
и чартиране, транспортна дейност по въздух, море и
земя, търговско представителство и посредничество,
маркетингови и мениджмънт услуги, складова дейност,
лизингова дейност, логистична дейност, производство
на промишлени стоки. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Интерактив
Бизнес Партнерс“ – ЕАД, и се управлява и представлява от Николай Асенов Доцински.
43736
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5154/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Сити лизинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Януш Хунияди 10, с предмет
на дейност: корабно агентиране, спедиторски услуги
в страната и в чужбина, митническо агентиране,
кораборемонтни услуги, шипшандър, внос и износ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, брокераж и
чартиране, транспортна дейност по въздух, море и
земя, търговско представителство и посредничество,
маркетингови и мениджмънт услуги, складова дейност,
лизингова дейност, логистична дейност, производство
на промишлени стоки. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Интерактив
Бизнес Партнерс“ – ЕАД, и се управлява и представлява от Николай Асенов Доцински.
43737
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5159/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИП билд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Бели лилии 3, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на стоки с цел продажба в първоначален или
преработен вид, транспортни и спедиторски услуги,
търговско представителство и посредничество, туризъм, строително-монтажна дейност и строително
предприемачество, електромонтажи, спортно-развлекателни дейности, ресторантьорство и хотелиерство
след лиценз, маркетинг, бартер, реекспорт, рекламна
и импресарска дейност, консултантска и посредническа дейност при продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти и МПС (след лиценз), лизинг,
организиране на курсове за квалификация и преквалификация на водачи на МПС, посреднически услуги
при информиране и наемане на работа на български
граждани в България след лиценз, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, комисионна,
спедиционна и складова дейност, турагентска и тур
операторска дейност, търговия и сервиз на компютърна
и офис техника, спортно-развлекателни дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Георги Траянов Милев, който го управлява
и представлява.
43738
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4301/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Сити груп“ – ООД: заличава
като съдружник Павел Христов Дръндарски; вписва
промяна в наименованието – „Сити груп“ – ЕООД.
43739
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 4953/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Свест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 207, вх. 1, ет. 6,
ап. 24, с предмет на дейност: производство на стоки и
услуги, търговско представителство и посредничество,
строителна, монтажна и ремонтна дейност, вкл. ремонт
на автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, покупка на стоки с цел да се препродадат в
първоначален, преработен или обработен вид, организиране и извършване на превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина (след лиценз), външнотърговска
дейност, рекламни и информационни услуги, комисионни сделки, туристически услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост,
инвеститорска и снабдителска дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Сашев
Кьосев и Светослав Иванов Атанасов и се управлява
и представлява от Стоян Сашев Кьосев.
43740
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5122/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Имоти стандарт – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Д-р Железкова 3, ет. 1, офис 1,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, експорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество, производство на стоки,
хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги,
спортно-развлекателни дейности, сделки с технологии,
интелектуална и индустриална собственост, рекламна, информационна, консултантска, маркетингова,
сервизна дейност или предоставяне на други услуги,
мениджмънт, комисионна, спедиционна, транспортна,
складова и лизингова дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Нели Кварцхелия и Светломир Емилов Колев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
43741
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.X.2007 г.
по ф.д. № 5174/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кейти енд Клоуи“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Панайот Волов 3,
ет. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки собствено производство, продажба на фасадни облицовки, топло- и
хидроизолации, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, проектиране, строителство и
ремонт, маркетинг и реклама, транспортна дейност
и услуги, търговия и посредничество при сделки с
недвижими имоти, консултантска дейност и преводачески услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Дебора
Лий Хау, която го управлява и представява.
43742
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.X.2007 г.
по ф.д. № 5269/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Вики – Кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Баучер 5, ет. 9, ап. 58, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна и превозна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, транспортна дейност,
туроператорска дейност, търговско представителство
и посредничество, строителна и предприемаческа
дейност, сделки с недвижими имоти, покупка, строеж,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
авторемонтна, автомонтьорска и транспортна дейност, търговия с нови и употребявани автомобили,
внос и износ и продажба на нови и употребявани
автомобили, търговска дейност, търговия, поправка
и ремонт на климатична техника. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Тодор
Альошев Янев, който го управлява и представлява.
43743
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4975/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Трилиум“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 6, и с предмет на
дейност: производство и търговия с хранителни стоки;
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в началния им вид; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиторски и превозни
сделки; хотелиерски, туристически и рекламни услуги;
външна и вътрешна търговска дейност; търговия със
селскостопански продукти в страната; авторемонтна
дейност; покупка и продажба на недвижими имоти;
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Тодор Иванов
Ангелов, който управлява и представлява.
41072
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 5096/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Масанел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, м-ст Боровец-север, ПИ
2961, и с предмет на дейност: търговия с компютри,
консултантска дейност, логистика, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки; лицензионни сделки, стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Пиер Нели и Жерар Мари
Кюш, които управляват и представляват.
41073
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 5089/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мастерплан“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 39,
и с предмет на дейност: производство и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и чужбина; сделки
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с недвижими имоти, комисионна, спедиционна,
превозна, складова, лизингова дейност; търговско
представителство и посредничество; всякакви дейности, свързани с проучване, консултации и услуги
на територията на България и в чужбина в областта
на информацията, организацията и управлението на
предприятия; предоставяне на рекламни, импресарски, маркетингови, ресторантьорски, хотелиерски и
туристически услуги; производство и продажба на
селкостопанска продукция. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Валерия Першина, която управлява и представлява.
41074
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 1956/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Алекс хоум“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Сашо Димитров Александров; вписва промяна в наименованието: „Алекс
хоум“ – ЕООД.
41075
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4959/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Марипоса БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Александър Батенберг 8, ет. 1, и с предмет
на дейност: производство на стоки и услуги за бита и
промишлеността; производство, вътрешна и външна
търговия с промишлени и селскостопански продук
ти; търговско представителство и посредничество;
туристически, екскурзионни и туроператорски услуги
след лиценз; хотелиерски и ресторантьорски услуги
(след лиценз); покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Ранди Кристиансен и Бьорнар Кристиансен, които управляват и
представляват заедно и поотделно.
41076
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 4917/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дизайн сълюшънс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Мадара 6, ет. 12,
ап. 55, и с предмет на дейност: производство на стоки
и услуги за бита и промишлеността; производство,
вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански продукти; търговско представителство
и посредничество; информационни услуги; лизинг;
импресарски и програмни услуги; производство на
филми, видео- и звукозаписи, софтуер, компютърен
и графичен дизайн; лицензионни сделки и сделки с
интелектуална собственост; издателска и печатарска
дейност и търговия с печатни произведения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Милена Янчева Бакалова, която управлява
и представлява.
41077
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 257/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Пропърти солюшънс България“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Зоуи Ан Бейкър, който ще представлява дружеството
заедно и поотделно с другия управител Майкъл Робърт
Джон Бейкър; вписва промяна в наименованието:
„Пропърти солюшънс България“ – ООД.
41078
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
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по ф. д. № 1156/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Глобол – България“ – ООД:
вписва като съдружник Милана Кириченко.
41079
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4960/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Ласка“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж. к. Възраждане, бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, и
с предмет на дейност: покупка на недвижими имоти,
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
и продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на конфекция, вътрешна и
външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари със собствен или нает
транспорт в страната и чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, импресарска дейност, рекламна,
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Марие Алберт Лоутч и Ана Дзюба и се
управлява и представлява от Марие Алберт Лоутч.
41080
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 4669/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Позитив“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Цар Освободител 77, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
и с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия на едро и дребно, износ,
търговско представителство и посредничество, транспорт, консултантска дейност, туристическа дейност
в страната и чужбина, производство и продажба на
селскостопанска продукция, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Петя Милева Йорданова, Младен Иванов Йорданов
и Галина Иванова Петрова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41081
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 5058/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Пангео“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ал. Малинов 8, ап. 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране
и строителство на жилищни и промишлени обекти;
инженеринг; консултантски услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Джордж Косма
Стилиану и Панайота Космас Стилиану и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43017
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 5191/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Електрагруп 3“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, кв. Аспарухово, ул. Ростов 16, и
с предмет на дейност: търговия с авточасти, аксесо-
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ари и козметика; автосервиз; авторемонтни и други
услуги по техническото обслужване, поддръжката и
ремонта на МПС; рент-а-кар; търговия с перилни
и почистващи препарати, козметика, парфюмерия
и други промишлени стоки; транспортна дейност
(след лиценз); покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и извън нея. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав
Стоянов Узунов, Диян Иванов Хачадуров и Атанас
Стоянов Бахчеванов и се управлява и представлява
от Станислав Стоянов Узунов.
43018
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 2323/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Саулуте“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Росвидас Даугинас;
вписва като такъв Алдона Даугиниене; вписва за
управител Дарина Константинова Костова, която ще
представлява дружеството заедно с другия управител
Росвидас Даугинас.
43019
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г.
по ф. д. № 327/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Скорпион 81“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Николай Ангелов
Алеков; вписва като такъв Зюмбюл Халил Исмаил.
43020
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.X.2007 г.
по ф.д. № 4741/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Сивида пропертис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Кап.-л-т Тодор Соларов,
бл. 24, ет. 11, ап. 63, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителна и монтажна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, търговия и посредничество при
сделки и отдаване под наем на недвижими имоти
и движими вещи, търговска дейност в страната и в
чужбина, производство и покупка на стоки и други
вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
посредничество и представителство, търговско и
офис обзавеждане и декорация на жилища, офиси
и хотели, спедиционна, складова, транспортна рекламна, издателска, печатарска дейност, обучение и
консултантски услуги, маркетинг, информационна,
туристическа, ресторантьорска, хотелиерска дейност
(след издаване на лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Антоанета Здравкова Станева и Ван Хеесвейк Йоана Антоанета Мария, и се
управлява и представлява от Антоанета Здравкова
Станева.
43703
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4999/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Гор“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Любен Каравелов 7, ет. 3, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия с алкохол и тютюневи изделия
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз), туроператорска и туристическа агентска
дейност (след лиценз), търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, маркетингови
проучвания в страната и в чужбина, производство,
обработка и реализация на селскостопанска продук-
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ция, промшлени и хранителни стоки; дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Сенопи Инвестмънт Лимитед, Кипър, и се управлява
и представлява от Павло Говоров.
43704
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5177/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мондео 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Малинов 6, ап. 4А,
с предмет на дейност: художествена фотография и
фотографски услуги, производство, покупка, преработка, опаковка и продажба на стоки и други вещи
с цел да ги продаде в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, търговия със
стари автомобили и авточасти за тях втора употреба,
авторемонтни услуги, търговия с битови отпадъци, вкл.
черни и цветни метали (след лиценз), продажба на
стоки, собствено производство, обществено хранене,
лизингови сделки, търговия на едро и дребно – внос
и износ, откриване на бюра за покупко-продажба и
обмяна на валута, след получаване на необходимите
разрешения, хазартна и увеселителна дейност (след
лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, рекламна и информационна дейност, превоз
на пътници и товари със собствен и наемен транспорт
в страната и в чужбина, фризьорски, шивашки и
моделиерски услуги, хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа (след лиценз) дейност, покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти, комплексна строителна и строително-ремонтна дейност,
счетоводни и информационни услуги, консултантска
дейност, стопанисване, посредничество и търговия с
недвижими имоти (след лиценз), битови услуги на
граждани, търговия с хранителни стоки, търговия с
промишлени стоки за бита, откриване на магазинна мрежа, ремонтно-сервизна дейност, реализация
на аудио- и видеозаписи и отдаване под наем на
аудио-, видеокасети и дискове по надлежния ред.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Николай Иванов Ганев, който го управлява
и представлява.
43705
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г.
по ф.д. № 4282/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Кристеантис естейтс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Съборни 31А, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна дейност, комплексни услуги по
проучване, проектиране и изграждане на жилищни и
промишлени обекти, търговска дейност, внос, износ,
реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа
дейност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова и инвеститорска дейност, услуги
на физически и юридически лица, реализиране на
целия предмет на дейност в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5200 лв., със съдружници
Христина Анастасиу, Клеантис Анастасиу и Стелла
Ператикос и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43706
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 4497/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
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ворност „Ивеста консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Македония 95, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, търговия на едро и дребно, производство и покупка на стоки с цел продажба, външна и
вътрешна търговия, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, превози на
пътници и товари в страната и в чужбина, спедиция,
комисионна, складова, рекламна, туристическа, ресторантьорска, хотелиерска, рекламна, консултантска и
селскостопанска дейност, търговско представителство
и посредничество, металообработващи и машиностроителни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ивелина Белева Рахнева,
която го управлява и представлява.
43707
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IX.2007 г.
по ф.д. № 4489/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Жасмин БСД“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Юнец, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, внос и износ на стоки за
народно потребление, продажба на вещи втора употреба – обработени по надлежния ред, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, инженеринг, бартер и реекспорт, технически разработки
и консултации, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари по суша, море и въздух, корабно
агентиране, производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
агентство и представителство на чужди фирми, покупко-продажба, отдаване под наем и стопанисване на
движимо и недвижимо имущество или други услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Сузан Елън Бляк и Дерек Еуърт Бляк и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43708
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф.д.№ 4165/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Макс колор груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Мир 30А, ет. 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, ремонт
на автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, автомонтьорски услуги, вътрешна и външна
търговия, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Данаил Красимиров Хъневски и Росен Михайлов
Максимов и се управлява и представлява от Росен
Михайлов Максимов.
43709
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VIII.2007 г.
по ф.д. № 4077/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Вени строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Княз Ал. Батенберг 50, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство
и/или продажба на стоки от собствено производство,
търговия с недвижими имоти, проучване, проектиране
и изпълнение на строителни обекти, консултантска
дейност, маркетингови, лизингови и комисионни
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услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, дизайн,
реклама, провеждане на изложби, панаири и симпозиуми, транспортно-спедиторски услуги в страната и
в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Николай Ванев
Венков, който го управлява и представлява.
43710
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VIII.2007 г.
по ф.д. № 4054/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Оксанка“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Тодор Икономов 18, офис
5, с предмет на дейност: строителство, проектантска
дейност, дизайн и архитектура, покупка, продажба,
обзавеждане на недвижими имоти, търговия на дребно
и едро в страната и в чужбина със стоки, автомобили, нови и употребявани, резервни части, суровини,
селскостопанска продукция, билки, етерични масла,
гъби, риба, хранителни стоки, разкриване и експлоатация на аптеки, заведения за обществено хранене,
консервна промишленост, шивашко производство,
услуги – химическо чистене, преводи и легализации,
обучение, трудоустройство в страната и в чужбина
след получаване на съответен лиценз, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, хазарт, разкриване на
казина, клубове за билярд и боулинг, букмейкърски
контроли (след получаване на съответен лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Вячеслав Руденко, който го управлява
и представлява.
43711
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5020/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Сити
брокърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Дякович 31, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски и туристически услуги, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, лизинг, отдаване под наем на недвижими
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Панайотов Меранзов и Емил
Атанасов Моллов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
43712
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г. по
ф.д. № 456/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Амбулатория за групова практика
за първична медицинска помощ – Знак Вивус“ – ООД:
заличава като управител и представляващ Адреан
Спасов Климентов; вписва като такъв Галина Янкова
Стефанова-Дафинкичова.
43713
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5127/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Пи Ар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Хан Омуртаг 19, с
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предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, агентство и реклама, вътрешна и
външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Панайотис Йоргопулос,
който го управлява и представлява.
43714
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5126/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Геопаван“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Хан Омуртаг 19, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, агентство и реклама, вътрешна и
външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Антонакис Хаджисотериу,
който го управлява и представлява.
43715
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5125/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Райт тайм инвестмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Хан Омуртаг 19, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, агентство и реклама, вътрешна и
външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Георгиос Скарлатос,
който го управлява и представлява.
43716
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VIII.2007 г. по
ф.д. № 4166/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Флауър
Лейди“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Прага 6, с предмет на дейност: търговия,
дизайнерски услуги, кетъринг, педагогически услуги,
цветопроизводство и озеленяване. Дружеството е с
капитал 5100 лв., със съдружници Галина Георгиева
Кулева, Теменужка Радева Банкова и Диана Димитрова
Иванова и се управлява и представлява от Галина
Георгиева Кулева.
43717
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VIII.2007 г.
по ф.д. № 4187/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Моррис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ниш 7, с предмет на дейност:
посредничество и закупуване на недвижими имоти,
строителство и продажба на строителни обекти,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно със
стоки за бита, хранително-вкусовата промишленост,
индустрията, селското стопанство, произведения на
изкуството и художествените занаяти, спедиторска и
транспортна дейност, превоз на пътници и товари,
търговско представителство, представителство на физически и юридически лица от страната и чужбина,
преводи и легализация, експлоатация на стопански
обекти, складови помещения, магазини, ресторанти,
туризъм – хотелиерство и ресторантьорство. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид
Джон Морис и Линда Дейна Морис и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43718
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VIII.2007 г.
по ф.д. № 4020/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Добрев 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Възраждане 78, вх. Б, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: извършване в страната
и в чужбина на: услуги с механизация, превозна
дейност, вътрешен и международен транспорт на
хора и товари (след лиценз), комисионни и спедиционни сделки, търговия на едро и дребно, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, покупка,
строителство или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Тошко Колев Добрев,
който го управлява и представлява.
43719
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VIII.2007 г.
по ф.д. № 3939/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ралица МВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Георги Бакалов 17, вх. 3, ет. 3,
ап. 36, с предмет на дейност: търговия със стоки и
услуги, производство, изупуване, продажба, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
търговска, транспортна, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, консултантска,
информационна, програмна, импресарска, строителна,
проектантска, сервизна дейност или предоставяне
на други услуги, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външнотърговска
дейност, експорт и реекспорт, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
транспортна дейност – превоз на пътници и стоки и
други дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Младен Илиев Геров,
който го управлява и представлява.
43720
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VIII.2007 г.
по ф.д. № 3913/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Димитров“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Михаил Колони 7А, ет. 2, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство, ресторантьорство
и хотелиерство (след лиценз), покупко-продажба на
недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителство, проектиране и инвеститорски контрол, платени паркинги, кораборемонтни
услуги, импресарска дейност в страната и в чужбина
в сферата на културата, търговска дейност в страната
и в чужбина, търговско представителство и агентство,
заложна къща, производство, изкупуване, преработка
и търговия със селскотопанска продукция в страната
и в чужбина, производство и търговия на стоки и
съоръжения за бита и промишлеността, външно- и
вътрешнотърговска дейност, внос, износ на твърди
и течни горива и други енергоносители, внос, износ
на стоки, машини и съоръжения, поддръжка, сглобка
и търговия с компютри и друга електронна техника, корабно агентиране, брокераж, шипшандлърска
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дейност, транспортна (след лиценз), застрахователен
брокер (след лиценз), оценка на земеделски земи и
недвижима собственост (след лиценз), туристическа
(след лиценз) дейност, авторемонтна дейност, покупкопродажба на автомобили, автомивка, сделка с интелектуална собственост, спедиторска дейност, софтуер,
хардуер, компютърна зала, туристическа агентска и
туристическа, туроператорска дейност, туристическа
развлекателна дейност с мотори, рикши и мотопеди,
шивашки услуги, фризьорски и козметични услуги,
маникюр и педикюр, солариум, организиране и провеждане на образователни курсове, консултантски
услуги, организиране на забавни и развлекателни
игри, покупка на стоки или други вещ с цел продажба в първоначален или преработен или обработен
вид, услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство, агентиране на морски кадри за
работа с чужди компании. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Орлин Димитров Димитров
и Станислав Иванов Димитров и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
43721
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г.
по ф.д. № 3772/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Танграм 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 52, вх. В,
ап. 30, с предмет на дейност: транспорт на товари.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Живко Димов Грозев, който го управлява
и представлява.
43722
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.IX.2007 г.
по ф.д. № 3742/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Венера плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 16, вх. Г, ет. 5, ап. 54,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Галина Димитрова Великова и Ценко
Андров Петровски и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
43723
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 315/99 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Глотрако“ – ЕООД; заличава
като управител и представляващ Георги Евтимов
Стригулев, вписва като такъв Николай Йорданов
Банов; вписва нов учредителен акт.
43754
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4742/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Пеллеттериа“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: Варна, ж. к. Владислав Варненчик, бл. 9,
вх. 3, ет. 5, ап. 43, и с предмет на дейност: представителство и агентство на български и чуждестранни
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физически и юридически лица в страната и чужбина;
производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация в страната и чужбина на селскостопанска
продукция, хранителни и промишлени стоки и предмети на бита; проектиране, реконструкция, строителство
и инвеститорски контрол на жилищни и промишлени
обекти; туристическа дейност (туроператорство и
туристическо агентство); кетеринг, ресторантьорство
и хотелиерство; внос или износ на стоки, твърди и
течни горива и други енергоносители; транспортна
дейност в страната и чужбина – превоз на пътници
и товари; охранителна, спедиторска, посредническа,
комисионна, консултантска, рекламна и издателска
дейност, импресарска дейност в страната и чужбина,
кораборемонтни услуги, шивашки услуги; счетоводни
услуги; поддръжка, сглобка и търговия с компютри
и друга електронна техника, машини и съоръжения;
корабно агентиране и брокераж; шипшандлърска
дейност, оценка на земеделски земи и недвижима
собственост; авторемонтна дейност, покупко-продажба на автомобили; организиране и провеждане на
образователни курсове; организиране на забавни и
развлекателни игри. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Стефан Кирилов Николов,
който управлява и представлява дружеството.
43755
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 5008/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Студио Петра“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Възраждане 76,
вх. Д, ет. 1, ап. 83, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
сделки или сделки по предоставянето на други услуги;
търговско представителство и посредничество; сделки
с интелектуална собственост; лизинг; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всички дейности, незабранени от закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Деметрис Варнавидес, който го управлява и представлява.
43756
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4620/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Тнема инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж. к. Владислав Варненчик,
бл. 209, вх. 3, ет. 4, ап. 76, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; транспортна дейност;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; външно-и вътрешнотърговска дейност; селскостопанска дейност; проектиране и строителство
на жилищни и промишлени обекти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Васос Сотириу К. и
Харалампос Манендзос и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43757

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4689/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Елконект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Владислав Варненчик
112, вх. Б, ет. 10, ап. 99, и с предмет на дейност:
изграждане, ремонт и поддръжка на електрически
инсталации; авторемонтни услуги; вътрешна и външна
търговия със стоки и услуги на едро и дребно; консигнационна дейност; маркетинг; реклама; обмен на
технологии; информационни и консултантски услуги;
производство и търговия с мебели и стоки за бита;
експлоатация на туристически обекти; хотелиерство и
ресторантьорство; търговско представителство и посредничество; обмяна на валута; охранителна дейност;
производство, закупуване, преработка и търговия със
селскостопанска и животинска продукция; алкохол,
цигари и промишлени стоки. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Галин Сашев
Павлов, който управлява и представлява.
43758
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф. д.
№ 2397/99 вписа в регистъра за търговски дружества
промени за „Строителен и технически флот“ – АД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
65 700 на 92 700 лв., разпределен в 92 700 налични
поименни непривилегировани акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв.; заличава състава на СД;
вписва нови членове за СД в състав: Феликс Кънчев
Чарчиев, Иван Петров Дражев и Стоян Янчев Стоилов; вписва за представляващ дружеството Феликс
Кънчев Чарчиев.
43759
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 933 от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 563/2007 дружество
с ограничена отговорност „Евротранс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кърджали, ул.
Калоян 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на автомобили и авточасти в страната и чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско
представителство и посредничество, копирни, преводачески, компютърни, машинописни, дърводелски,
транспортни, таксиметрови, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, счетоводни,
импресарски услуги, строителна, външнотърговска
дейност, отдаване на вещи под наем, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други дейности
или услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Веселинов Антонов и Гюрел Расим Осман и се
управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
43153
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2007 г.
по ф. д. № 647/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Саморанска 38, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба им в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни, пре-
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возни, складови, лицензионни сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; туроператорска и туристическа
агентска дейност; ресторантьорски услуги; стоков
контрол; лизинг; транспортни услуги; пътнически и
товарни таксиметрови превози. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Станислав Георгиев Тенев.
43822
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2007 г.
по ф. д. № 648/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Д-р Анастасов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Кокиче 5, с предмет на дейност: ветеринарномедицинска
лечебна дейност, търговия с ветеринарномедицински
продукти, производствена дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия със
стоки за бита и промишлени стоки на едро и дребно,
хранителни стоки и сладкарски изделия, внос, износ и
реекспорт на стоки, строителна дейност, пътнически
и товарни услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
сделки с недвижими имоти, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
Светослав Симеонов Анастасов
43823
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IХ.2007 г.
по ф. д. № 649/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Бамби – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, кв. Запад, бл. 95, вх. А,
ет. 3, ап. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба; експертни и консултантски услуги;
туристически услуги, търговско представителство и
посредничество; комисионни, транспортни, превозни,
рекламни, информационни, лизингови и сделки с
интелектуална собственост; външнотърговски сделки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ненад Цветкович и
Небойша Златкович и се управлява и представлява
от управителите Луюпча Стоянов, Ненад Цветкович
и Небойша Златкович заедно и поотделно.
43824
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2007 г.
по ф. д. № 646/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алу – тек“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Вратца, с предмет
на дейност: ноу-хау в производството и преработката
на алуминий, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерски, туристически услуги,
продажба на самолетни билети, туроператорска и
агентска дейност, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; лизинг, търговско
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представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; стоков контрол. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Рази Ахмет.
43825
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IХ.2007 г.
по ф. д. № 650/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Таурус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Йордан
Митрев 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, продуцентски, компютърни
и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; стоков контрол;
лизинг; вътрешен и международен превоз на пътници и товари; изграждане, поддържане и ремонт на
пътища и пътни съоръжения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Андрей Стефанов Живков.
43826
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф. д. № 644/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Верила – ГТ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Крайници, ул.
Йордан Долдуров 14, с предмет на дейност: търговия
с всякакви стоки и услуги в страната и в чужбина;
компютърни услуги; търговско представителство и
посредничество; комисионна, спедиционна, складова
дейност; стоков контрол; лицензионни сделки; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна дейност; дърводелска и дървообработваща дейност; производство на мебели; строителна
и авторемонтна дейност; таксиметрови превози;
транспортни услуги в страната и в чужбина – превоз на пътници и товари; както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Кирилов Туйов.
43827
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.VIII.2007 г. по ф. д. № 611/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алкрис комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, кв. Запад, бл. 3А, вх. Г, ет. 6, ап. 44, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; комисионни, спедиционни, превозни в
страната и в чужбина и складови сделки; търговско
представителство и посредничество; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; издателска или печатарска дейност; козметични и други услуги, педикюр
и маникюр; внос и износ, реекспорт на стоки, автомобили, други видове моторни превозни средства
и резервни части и тяхната продажба в страната и
в чужбина, консултантски услуги; лизинг; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; дизайн, вътрешни и външнотърговски
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сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Надя Николаева Асенова.
43828
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IХ.2007 г.
по ф. д. № 656/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зорница – Транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Яхиново, ул.
Девети септември 7, с предмет на дейност: покупка,
внос и износ 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 в страната
и в чужбина; транспортна дейност в страната и в
чужбина, вкл. и международен транспорт; складови
сделки; издателска дейност; лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други
услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Зорница Янкова Христова.
43829
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2007 г.
по ф. д. № 574/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Въжарова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ж. к. Дупница
8А, вх. А, ет. 6, ап. 30, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни; складови; лицензионни сделки;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни, компютърни
и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; туроператорска и
туристическа агентска дейност; ресторантьорски услуги;
стоков контрол; лизинг; транспортни услуги; пътнически
и товарни таксиметрови превози, сервизи и продажби
на електронно-изчислителна и битова техника, компютри, касови апарати с фискална памет, електронни
везни. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Спаска Георгиева Въжарова.
43830
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф. д. № 1010/96 вписа промяна за „Гарант инвест
холдинг“ – ХАД, Кюстендил: освобождава членовете
на управителния съвет; вписва управителен съвет в
състав: Емил Колев Топалов, Иво Николов Димитров,
Емил Любенов Маринов; дружеството ще се представлява от председателя на УС Емил Колев Топалов.
43831
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1191 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 552/2006 вписа промени за
„Дезинфекционна станция – АО“ – ООД, Смолян:
премества седалището и адрес на управление от
Смолян, ул. Чан 3, вх. Б, ет. 1, ап. 11, в Смолян, ул.
Дичо Петров 12, бл. 49, вх. Б, ап. 36; вписа Божидар
Христов Тотев като съдружник; прекратява участието
като съдружник и управител на Асен Ефремов Палазов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Оля Петкова Тотева.
39982
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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 24.Х.2005 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2004 г. на „Геопланпроект“ – ЕАД.
42948
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.VII.2006 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Геопланпроект“ – ЕАД.
42949
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 9.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 832/89 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Геопланпроект“ – ЕАД.
42950
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д.
№ 8779/91 вписа промени за „Шел България“ – ЕАД:
заличава като член на съвета на директорите Людмил Груев Нейков; вписва като член на съвета на
директорите Петър Тодоров Стратиев.
42951
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 28237/92 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ай Би Ем
България“ – ЕООД.
42952
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 34241/92 вписа промени за „Българска телекомуникационна компания (ВТС)“ – АД: заличава
като член на надзорния съвет Пиер Франсоа Жорж
Мелингер; вписва като член на управителния съвет
Пиер Франсоа Жорж Мелингер.
42953
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 23124/93 вписа промени за „Джелепов
98“ – ООД: заличава като управител Марияна Бориславова Кръстева; вписва като управител Красимир
Георгиев Пешев; дружеството ще се управлява и
представлява от Даниел Петров Грънчаров и Красимир Георгиев Пешев заедно.
42954
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 26922/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Консултантска
компания“ – АД.
42955
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 12914/93 вписа промени за „Ер Бан“ – ООД:
заличава като управител Весела Огнянова Кюлева;
вписва като управител Недялко Димчев Чандъров;
дружеството ще се управлява и представлява от управителя Недялко Димчев Чандъров самостоятелно и от
управителя Пенчо Георгиев Пенчев само съвместно
с управителя Недялко Димчев Чандъров.
42956
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 17856/94 вписа промяна за „Фехими“ – ООД:
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премества седалището и адреса на управление в
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 145,
ет. 11, ап. 56.
42957
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 22637/94 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Еколаб“ – ЕООД.
42958
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф.д. № 10749/94 вписа промени за „Станков“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 9, бл. 983, вх. 3,
ет. 5, ап. 200; вписва нов учредителен акт.
42959
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15577/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Енерджи уърлд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Дондуков 91, ап. 27, с предмет на
дейност: разработване, строителство и изпълнение на
енергийни проекти, покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, проектиране, консултантски
услуги, търговска дейност в страната и в чужбина,
внос, износ, търговско представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Клийн енерджи груп“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Любов Дамянова Лазарова.
42960
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15081/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ем Ви Ай 11“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 139, вх. А, ет. 6,
ап. 26, с предмет на дейност: консултантска дейност,
представителство, посредничество и агентство, оценителство в областта на интелектуалната собственост,
както и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Мария Веселинова Иванова, която го управлява и представлява.
42961
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 3783/2007 вписа промени за „Кинарпс
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 1 321 200 лв.,
увеличен с непарична вноска – вземане на стойност
1 271 289,50 лв. съгласно тройна съдебно-оценителна
експертиза, приета с определение от 26.IХ.2007 г. на
Софийски градски съд по дело № 340/2007; вписва
изменение в учредителния акт.
42962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Канарис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дей-
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ност, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Панайотис Канарис, който
го управлява и представлява.
42963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15532/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Медицинско
право корпорация“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Яворов, бл. 10, вх. Б, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: консултантска, издателска, информационна, просветна и други дейности,
свързани с медицинското право, здравеопазването
и социалната област, всякакви дейности в други
области, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елена Руменова Зиновиева,
която го управлява и представлява.
42964
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15109/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Камос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 342, вх. 1, ет. 11, ап. 59,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени
със закон, производство и реализация на всякакви
стоки, суровини и материали, вкл. селскостопанска
продукция, сделки със и мениджмънт на недвижими
имоти, сделки с обекти на интелектуалната собственост, хотелиерство и ресторантьорство, строителна и
строително-ремонтна дейност, транспортна и превозна
дейност, комисионна, посредническа и консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество
(след издаване на съответните лицензи и разрешителни
за осъществяване на някоя от изброените дейности),
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Йордан Любомиров Спасов, който го управлява и
представлява.
42965
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14251/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ЯК – 62“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 4, бл. 436, вх. А, ап. 18, с предмет на
дейност: изработка и монтаж на алуминиеви системи,
фасади, метални конструкции, вътрешно обзавеждане,
строителна и ремонтна дейност, представителство и
посредничество, транспортни услуги, хотелиерство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, управление на
недвижими имоти и сделки с тях, както и всякаква
друга търговска дейност, която е в съответствие със
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николай
Стойнев Яньов, който го управлява и представлява.
42966
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 11873/2007 вписа промени за „Лайк пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 26 дружествени
дяла от Лучано Беци на „Рециа“ – ООД; вписва
прехвърляне по 29 дружествени дяла от Лучано Беци
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на Марко Канела, Паоло Канела, Флавио Киеза и
Алберто Прети; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Клаудио Калаи на Бруно Лукини, 50
дружествени дяла от Клаудио Калаи на Енцо Бролиа,
17 дружествени дяла от Клаудио Калаи на Марко
Дапра и 33 дружествени дяла от Ивано Грегори на
Марко Дапра; вписва прехвърляне по 21 дружествени
дяла от Ивано Грегори на Кристиан Фокер, Лука
Фокер, Силвано Фокер и Мауро Прети; вписва като
съдружници „Рециа“ – ООД, Енцо Бролиа, Марко
Дапра, Бруно Лукини, Марко Канела, Паоло Канела,
Флавио Киеза, Кристиан Фокер, Лука Фокер, Силвано
Фокер, Алберто Прети и Мауро Прети; вписва нов
дружествен договор.
42967
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15564/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фортуна – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Гео Милев, ул. Прелом 10, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки,
производство на стоки, вътрешна и външна търговия, проектиране, строителни и ремонтни дейности,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превоз на пътници и
товари, хотелиерски, туристически и рекламни услуги,
информационна и рекламна дейност, нови форми на
търговия и всякакви други услуги и търговска дейност,
незабранени със закон в страната. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Павло Геврек, който го управлява и представлява.
42968
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15277/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Транс Дани – Деди“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, кв. Бенковски,ул. Боян Болгар 5, с предмет
на дейност: производство и продажба на промишлена,
хранително-вкусова и селскостопанска продукция,
транспортни услуги, посредничество, външна и вътрешна търговия, услуги на населението и всичко друго,
незабранено със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Добрин Латинов Панев, който го управлява
и представлява.
42969
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15360/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ес Ти Ейч студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. 6, ет. 2, ап. 159, с предмет
на дейност: реклама и свързаните с нея дейности,
информационни, програмни, консултантски и други
услуги, компютърен дизайн и графика, изготвяне на
уебстраници, сделки с интелектуална собственост, ноухау, трансфер на технологии, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия,
лицензионна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав
Тодоров Христов и Илиана Жорова Танева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
42970
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 999/2004
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Евро хоум маркет“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Манастирски ливади, ул. Бяло поле 17, с предмет
на дейност: покупка на всякакви стоки или други
вещи, незабранени със закон, с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство на наши и чуждестранни лица в
страната и в чужбина и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
маркетинг, консултантски услуги (без юридически).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Митко Христов Хлебаров, „Меатрс“ – ЕООД, представлявано от Николай Тодоров
Тодоров, и Боян Митков Хлебаров и се управлява и
представлява от Боян Митков Хлебаров и Николай
Тодоров Тодоров само заедно.
42971
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 999/2004 вписа промени за „Еврохоум маркет“ – ООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени
дяла от Боян Митков Хлебаров на Николай Тодоров
Тодоров, 12 дружествени дяла от Митко Христов
Хлебаров на Николай Тодоров Тодоров; заличава
като съдружници Митко Христов Хлебаров и Боян
Митков Хлебаров; заличава като управител Боян
Митков Хлебаров; вписва като съдружник Николай
Тодоров Тодоров; дружеството ще се управлява и
представлява от Николай Тодоров Тодоров; вписва
нов дружествен договор.
42972
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 14311/96 вписа промени за
„Атол – 96“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на
дяловете; вписва като управител Георги Любомиров
Георгиев; дружеството ще се управлява и представлява
от Георги Любомиров Георгиев.
42973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15509/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Калидеа логистик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, бл. 331, вх. Г, ет. 8,
ап. 165, с предмет на дейност: спедиторска, транспортна и превозна дейност, внос и износ на суровини
и продукти, брокерска дейност на недвижими имоти,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, консултантски
услуги, търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни юридически
и физически лица, складова, строително-монтажна,
проектантска и ремонтна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Катя Великова Койнарска,
която го управлява и представлява.
42974
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15520/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ню уърлд дивелъпмънтс“ – ООД,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 15, вх. 2, партер, с
предмет на дейност: покупка, продажба, отдаване
под наем, строителство, проектиране, обзавеждане
на недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна
дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Кристофър Пол Димпълтън
и Джеймс Николас Филип Купър и се управлява и
представлява от Кристофър Пол Димпълтън.
42975
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 5009/2007 вписа промени за „Кранмаш
2007“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 40 000 лв.; вписва промяна
в учредителния акт на дружеството.
42976
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15401/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ИБС мениджмънт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Георги Бенковски 25, ет. 2, с предмет
на дейност: търговия, търговско представителство и
посредничество, строителство, продажба и управление
на недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм (вкл. балнеоложки и СПА), изграждане
и управление на козметични салони, комисионна,
спедиционна, транспортна, складова и лизингова
дейност, консултантска дейност (вкл. и по програми
на Европейския съюз и структурни фондове), внос,
износ и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алесио
Гамбино, който го управлява и представлява.
42977
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15980/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Голдън рейшио“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Цар Борис III № 20, бл. 58, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: консултантски услуги, свързани
с проекти и дейности по сделки с недвижими имоти,
проектирането, изграждането, вътрешното и външното
оформление и управлението им и др., дизайнерски
услуги, внос, представителство, посредничество и търговия с различни стоки и услуги, търгове, електронни
магазини, фирмено и лично консултиране и услуги, вкл.
информационни услуги, туристическа, туроператорска
и други дейности, свързани с туризъм, развлечения,
организиране на събития и отдих, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон (след издаване
на съответни разрешения и лицензи, когато такива
се изискват). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Деян Велчев Петров и се управлява и представлява
от управителя Мария Константинова Петрова.
42978
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15492/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кас
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
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ние София, район „Нови Искър“, гр. Нови Искър,
ул. Околчица 7, с предмет на дейност: транспортна
и таксиметрова дейност, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Силвия Крумова Борисова,
която го управлява и представлява.
42979
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16079/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лавин груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“, бул.
Тодор Александров 120 – 128, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мохамад Али Ахмад и Ануар
Мохамед Мунла, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
42980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15602/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ММ рент“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Чавдар
Мутафов 5А, с предмет на дейност: международна
търговия, вътрешен и международен транспорт, комисионна, лизингова, рекламна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, консултантски
услуги, посредничество, покупко-продажба, внос,
ремонт, отдаване под наем и лизинг на автомобили
и др. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Марин Христов Христов и
Мая Маринова Христова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42981
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15597/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Уинд стар България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 139А, вх. В,
ет. 1, ап. 59, с предмет на дейност: производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници и основно от вятърни електроцентрали,
спедиция, логистика, транспортна и складова дейност, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, внос и износ, комисионна, лизингова
и рекламна дейност, строителство и обзавеждане,
производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5600 лв., със съдружници Марио Александров Михайлов, Драган Костов
Доковски, Владимир Николов Иванов и Пламен
Павлов Андонов и се управлява и представлява от
Марио Александров Михайлов и Пламен Павлов
Андонов заедно и поотделно.
42982
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15444/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Екоенергия – 6“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Овча купел“,
ул. Букет 56, бл. 6, вх. А, ет. 9, ап. 35, с предмет на
дейност: научноизследователска, проектантска, експериментална, внедрителска и производствена дейност
с промишлени стоки, екологични, енергийни и високоефективни уреди, системи и технологии, работа с
изобретателски и патентни проекти за промишлени
стоки, всичко друго свързано с основния предмет на
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стефко Станев Банев, Тодор Георгиев
Гивечев, Благой Райчев Паликарски, Людмил Емилов
Анастасов, Валери Иванов Коев и Стойчо Галитонов
Стоичков и се управлява и представлява от Благой
Райчев Паликарски.
42983
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 2655/89 вписа промяна за „Химимпорт“ – АД:
вписва промени в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 17.IХ.2007 г.
42992
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 2655/89 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Химимпорт“ – АД.
42993
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 13195/99 вписа промяна за „Кремиковци – рудодобив“ – АД: заличава като прокурист Лозан Първанов
Лозанов.
42994
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по
ф.д. № 12618/97 вписа промени за „София – маркетинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 24 дружествени
дяла от „Ангостура трейдинг“ – ООД, на Силвия
Огнянова Трифонова; заличава като съдружник „Ангостура трейдинг“ – ООД; заличава като управител
Румяна Борисова Чолакова; вписва като управител
Силвия Огнянова Трифонова, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва промени в дружествения договор.
42995
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 939/97 вписа промени за „Нилукс професионално осветление“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Николай Денев Бакоев на
Мария Николаева Бакоева; вписва като съдружник
Мария Николаева Бакоева; вписва изменения в дружествения договор.
42996
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 7022/96 вписа промени за
„Милива“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера
на дяловете; вписва прехвърляне на 23 дружествени
дяла от Милко Димитров Христов на Иван Благоев
Симеонов; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла
от Милко Димитров Христов на Елена Михайлова
Меранзова-Симеонова; заличава като съдружник и
управител Милко Димитров Христов; вписва като
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съдружник Елена Михайлова Меранзова-Симеонова;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 1, бул.
Възкресение, бл. 9, ет. 18, ап. 87; дружеството ще се
управлява и представлява от Иван Благоев Симеонов;
вписва промени в дружествения договор.
42997
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 9573/96 вписа промяна за „Броком“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието от „Броком“ – ЕООД,
на „Финансова къща „Броком“ – ЕООД.
42998
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 7141/96 вписа заличаването на „Проти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Кумата 77.
42999
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2583/2006 вписа промени за „Мак конструкшън“ – ООД: премества адреса на управление
в София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 14, ет. 2, офис 9; вписва промени в
дружествения договор.
44501
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4094/2006 вписа промени за „Ню Юръп
Дайректърис България“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала от 4 650 060 лв. на 5 236 800 лв.; вписва
промени в учредителния акт.
44502
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1673/2006 вписа промени за „ГБС – Инвест“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
1 050 000 лв. на 3 000 000 лв. чрез издаване на нови
1950 поименни акции с право на глас клас „А“ с
номинална стойност 1000 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети с протоколно решение на
едноличния собственик на 24.Х.2007 г.
44503
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10678/2006 вписа промени за „Изасерт
България“ – ЕООД: заличава като управител Йорданка Костадинова Стратиева; вписва като управител
Вишан Симеонов Крайнов, който ще управлява и
представлява дружеството.
44504
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 2657/2006 вписа промени за „Интеркопи“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Анна Тодорова Иванова на Борислав Василев
Бейков; заличава като съдружник и управител Анна
Тодорова Иванова; дружеството продължава дейността
си като „Интеркопи“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Борислав Василев Бейков; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Слатина“, бул. Гео Милев 158; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Борислав
Василев Бейков.
44505
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 16142/2006 вписа промени за „Медицински център Младост Мед 1“ – ЕООД: заличава като
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управител Николета Николаева Бояджиева-Бенчева;
вписва като управител Иван Константинов Маслев;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Иван Константинов Маслев; вписва актуализиран дружествен договор.
44506
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16339/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Про – дент плюс самостоятелна медико-техническа лаборатория“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Козяк 17, вх. 1, ет. 7, ап. 17, с предмет на дейност:
извършване на предписани от лекар или стоматолог
специфични технически дейности, производство
на специализирани медицински и стоматологични
помощни средства, както и такива сделки, които
са необходими за осъществяване на дейността на
дружеството и обслужването на пациентите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Пламен Илиев Цонев и Владимир
Петров Велчев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44507
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16414/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Свимар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Латинка 9, вх. Б, ет. 5, ап. 17, с
предмет на дейност: консултантска и посредническа
дейност в областта на финансите, 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, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валентин Маринов Маринов,
който го управлява и представлява.
44508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16447/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Куни“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Редута, ул. Каймакчалан 55, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно – внос, износ,
маркетинг, реклама, бартер, лизингови, реекспортни
и други операции, свързани с експорт и импорт на
стоки и услуги, проектиране, строителство на сгради, производство на електроника и уреди за бита на
населението, инженерингова дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, спедиторска
дейност, кафетерия и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги
Кунев Новачев, който го управлява и представлява.
44509
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15690/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Емс консултинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 80, вх. А, ет. 6,
ап. 20, с предмет на дейност: консултантска дейност
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в областта на информационните технологии, недвижимите имоти, строителството, производството и
търговията, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мичо Дочев Райковски, който
го управлява и представлява.
44510
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16642/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Серве трейд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 309, вх. Г, ап. 97, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, консултантски
услуги, търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, лизингова дейност, вътрешна и
външна търговия, реекспорт, хотелиерство, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Атанас
Иванов Дервенски, който го управлява и представлява.
44518
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16052/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Беба – Александра Йорданова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул.
Монтевидео 36, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с фотографски изделия и с други стоки
и услуги, разкриване на обекти за фотографски услуги
и за продажба и търговия с фотографски продукти,
придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и
вещни права върху тях, лизингова дейност, посредничество, предприемачество, търговско представителство,
производство, изкупуване, събиране и продажба на
стоки за населението, рекламна и издателска дейност
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александра Богданова Йорданова, която го управлява и представлява.
44519
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 10709/2007 вписа промени за „Ем Си
Ди“ – ООД: вписва прехвърляне на 9 дружествени
дяла от Даниел Георгиев Коцев на Младен Кирилов
Григоров и 8 дружествени дяла от Даниел Георгиев
Коцев на Светлин Николаев Иванов; заличава като
съдружник Даниел Георгиев Коцев; вписва изменения
и допълнения в дружествения договор.
44520
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 16200/2007 вписа промени за „Дариус – 2007“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на
дейност: покупко-продажба (обмяна) на валута при
изпълнение на специалния режим за това, 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 наши и чуждестранни
фирми, комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, спедиторски
и агентски услуги, всякакви други сделки, дейности
и услуги, незабранени със закон; вписва нов учредителен акт.
44521
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15988/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александър
трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 351,
вх. 3, ет. 8, ап. 61, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с авточасти, автомобилни гуми и
автомобилни масла, автокозметика, консумативи за
автомобили, търговия на едро и дребно с различни
стоки, търговско представителство, както и друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Галя Николова Георгиева,
която го управлява и представлява.
44522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16557/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Глобал имиджинг
ПС“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Бъкстон, бл. 7,
вх. Б, ет. 6, ап. 34, с предмет на дейност: образна
диагностика – магнитно-резонансна томография,
компютърна томография, рентгенова диагностика,
ултразвукова диагностика, сключване на търговски
сделки за нуждите на осъществяваните дейности и
обслужване на пациентите, както и всякаква друга
медицинска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Стефанов Стоянов и Боян Павлов
Павлов, който го управлява и представлява.
44523
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16538/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Интера груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 62, вх. Б, ет. 5,
ап. 14, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно – внос, износ, маркетинг, реклама, бартерни,
лизингови, реекспортни и други операции, свързани
с експорт и импорт на стоки и услуги, строителство
на сгради, производство на електроника и уреди за
бита на населението, инженерингова дейност, търговско представителство, посредничество, агентство,
спедиторска дейност, кафетерия и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Венцислав Георгиев Манчев, който го
управлява и представлява.
44524
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16166/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Билфрам“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Иван Вазов, ул. Никола Славков 21 – 23, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: строителство на всякакви
недвижими имоти, вкл. изграждане, реконструкция,
ремонт, монтиране, инсталация, събаряне и почистване на сгради, конструкции, съоръжения и уреди и
части от тях, вземане под наем или замяна, наемане
или придобиване и притежаване по друг начин на
имот или дял от земи, сгради, постройки, сервитутни
права, привилегии, концесии, патенти, патентни права, лицензи, патентовани процеси, машини и друго
недвижимо имущество от всякакъв вид, необходимо
или подходящо за целите или във връзка с дейността
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на дружеството или някой от клоновете или отделите
му, внос, износ, покупка, продажба, производство и
търговия (на едро и дребно) на всякакви стоки и
продукти (вкл. хранителни), всякаква друга дейност,
независимо дали е допълваща или не, която по
преценка на дружеството може да бъде подходящо
или изгодно развивана във връзка с дейността на
дружеството, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като всяка дейност, изискваща
официален лиценз, разрешение или позволение и
т.н. от съответните компетентни органи, може да
бъде извършвана само след като дружеството получи
такъв лиценз или разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Фрам 2008“ – ООД (рег. по ф.д. № 15702/2007 по
описа на СГС), и Любослав Младенов Пенев, който
го управлява и представлява.
44525
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15220/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дот архитектура“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
Христо Ботев 38А, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: проектиране, управление на строителството и
проектирането, управление на проекти, производство
и търговия със стоки от всякакъв произход, вкл.
внос и износ, консултантски услуги, комисионерска,
посредническа, маркетингова, рекламна дейност,
търговско представителство и агентиране, както и
други търговски дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Даниела Георгиева Джуркова, Андрей Георгиев Велинов и Николай Славчев
Трайков и се управлява и представлява от Даниела
Георгиева Джуркова.
44526
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16305/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ейч – Кю – Ес – Ей“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 318, вх. А, ет. 7, ап. 20, с предмет на
дейност: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност,
търговия – вътрешна и външна, продажба на стоки
от собствено производство, складова, лизингова дейност, строителни, строително-ремонтни и монтажни
услуги, охранителна дейност (след получаване на
лиценз), туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Чавдар Симеонов Симеонов
и Петър Николаев Колев и се управлява и представлява от Чавдар Симеонов Симеонов.
44527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15755/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Венега“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Ябълкова градина 7,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, инфор-
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мационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, други услуги и всякакви
други дейности, незабранени със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милен Величков Младенов,
който го управлява и представлява.
44528
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16211/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Амадевян риал естейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 10, ап. 33А,
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
брокер при сделки с недвижими имоти, управление
и развитие на недвижими имоти, оценка на имоти,
консултантски услуги в областта на недвижимите
имоти, търговска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, при условие, че ако
се изисква регистрация, разрешение или лиценз за
извършване на някоя дейност, тази дейност ще се
осъществява след получаване на такава регистрация,
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Димитров Янкулов, Федерико Марио Карло Девитори
и Франческо Амадио и се управлява и представлява
от Христо Димитров Янкулов.
44529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15822/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговоронст „Баиуин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Веслец 2, ет. 5, ап. 15,
с предмет на дейност: проектантска и строителна
дейност, проектиране, изпълнение и окомплектовка
на газопроводи, газови съоръжения, машини и други
технологични модули, търговия с недвижими имоти,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външнотърговска дейност – експорт,
импорт и реекспорт, туристическа, транспортна и
таксиметрова дейност в страната и в чужбина (след
получаване на съответното разрешение), хотелиерство
и ресторантьорство (след получаване на съответното
разрешение), разкриване и експлоатация на обекти
за обществено хранене, представителство, агентство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица в страната и в чужбина,
импресарска и продуцентска дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, за която не
се изисква разрешение от държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Даша Георгиева Петрова,
която го управлява и представлява.
44530
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14898/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аджанта фарма България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Позитано 14, ет. 2, с предмет на
дейност: търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически
лица, внос, износ и търговия на едро с лекарствени
продукти (след получаване на съответните разрешителни и лицензи за това), хранителни добавки,
стоки за възрастни, козметични продукти, както и с
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всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени със закон, информационна и рекламна дейност,
счетоводна и консултантска дейност, маркетингови
проучвания, организиране на курсове и семинари,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Христов Христов
и Филип Волинов Спасов, които го управляват и
представляват заедно.
44531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15202/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еуро стар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: производствена дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна
дейност, пътнически и товарни услуги в страната и
в чужбина, административни, счетоводни и други
услуги, сделки с недвижими имоти, рекламна дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Паата Зурабович Гамгонеишвили и
Давид Михайлович Коблианидзе и се управлява и
представлява от Ерика Николаева Цонева.
44532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16137/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Румб трейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 325А, вх. 6, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и хранителни стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, маркетингови, информационни
услуги, сервизна, складова, вносно-износна дейност,
реекспорт, пакетиране на хранителни стоки и свързаните с това дейности, оказионна търговия, създаване и разпространяване на програмни продукти,
сделки с интелектуална собственост, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Божидар Димитров Войнов и Румяна Мирчева
Калайджиева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15669/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Свят на прозорците“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Николай Хайтов 2, вх. В, офис 1, с
предмет на дейност: изработване на дограми, стъклопакети, профили за дограми, строителство, търговия
със строителни материали в страната и в чужбина,
изграждане на жилищни и обществени сгради, метални
халета и конструкции, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на
стоки, търговско представителство и посредничество,
складови и комисионни сделки, транспортна дейност в
страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
маркетинг, рекламна дейност, проектиране, органи-
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зация на производството и обзавеждане на жилищни
сгради, вили, административни сгради и отдаването
им под наем, както и свързаните съпътстващи и
обслужващи дейности, строително-ремонтна дейност
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв.,
със съдружници „Комфорт КБК груп“ – ООД, и Емил
Николаев Милев и се управлява и представлява от
Сергей Захаров Богданов.
44534
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 15966/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Кей дивелъпмънт констракшън“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 51,
ет. 19, с предмет на дейност: изграждане, реконструкция, производство, поддръжка и възстановяване
на надземни, полуподземни, подземни и подводни
сгради, постройки, пристройки, надстройки, мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура, пред
приемачество, строителство, строителни и монтажни
работи, вътрешен и външен дизайн, производство и
маркетингова дейност на стоки и услуги, търговия със
строителни материали, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, външнотърговска
дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакви
стоки, консултантска, рекламна дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, като дейностите,
изискващи лиценз, ще се извършват след издаването
на такъв. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
120 000 лв., разпределен в 1200 обикновени налични
поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет на директорите в
състав: Красимир Георгиев Кръстев – председател и
изпълнителен директор, Евгени Стоянов Гърдев – зам.председател, и Светлана Димитрова Реджова, и се
представлява от изпълнителния директор Красимир
Георгиев Кръстев.
44535
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15525/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рав – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 16, вх. 3, ет. 4, ап. 151, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство, комисионерство, проектиране, доставка и монтаж на отоплителни инсталации, медни и
алуминиеви радиатори, лири за баня, панелни радиатори, котли, изработка и монтаж на локално парно,
камини с водна риза, импорт, експорт и реекспорт,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, битова техника
и електроника, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически, рекламни, спедиторска и складова дейност, производство и търговия с промишлени стоки,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешна архитектура и дизайн,
строително-ремонтни дейности, транспортни услуги в
страната и в чужбина, както и други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Валентина Христова Сотирова, която го
управлява и представлява.
44536
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 9016/2007 открива служебно нова партида на
„Гранд Форс груп“ – 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, ул. Капитан Бураго
8, в София, ж.к. Надежда, бл. 152, вх. А, ет. 6, ап. 21.
44537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16593/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Агростройпродукт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. 603 № 8, с предмет на
дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, земеразделяне, земеделски услуги,
търговия с недвижими имоти, управление на имоти, търговия със земеделска техника, внос-износ и
търговия с всякакви стоки, незабранени със закон,
откриване на магазини, дърводобив и дървообработване, животновъдство, строителни и ремонтни
услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина,
спедиторска дейност, информационни технологии,
консултантски услуги, електроника, ремонт, монтаж,
маркетинг и външноикономическа дейност по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Динев Карафизиев, който го
управлява и представлява.
44538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16610/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Болчест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 200, бл. 17, вх. А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, консултантска дейност,
посредничество и комисионна дейност на местни и
чуждестранни лица, мениджмънт и рекламна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, външна и вътрешна търговска дейност, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро
и дребно, производство на стоки и услуги, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Евгений Королев, Алексей
Русланович Громов и Григори Бакаянов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
44539
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15965/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Конфидънс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Латинка 9, ап. 3, с
предмет на дейност: организиране и изработване на
сценарии за корпоративни празници, провеждане на
презентации, конференции и рекламни кампании,
организиране на тържества и юбилеи на частни
клиенти, изработване на сценарии за сватби, детски
празненства, годишнини, организиране на екскурзии
и почивки в чужбина и в България, създаване на
събития, подобряващи личния и семейния живот
на частни лица, управление на проекти и всякакви
други разрешени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Мария Иванова Недялкова-Рашкова и Гергана Илиева
Панайотова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44540
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 6476/2007 вписа промени за „Яник“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Камелия Цветкова Янкова на Филип Иванов Янков;
заличава като едноличен собственик и управител
Камелия Цветкова Янкова; вписва като едноличен
собственик и управител Филип Иванов Янков, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
промени в учредителния акт.
44541
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16347/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Боби 85“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 23, вх. А, ет. 1, ап. 108, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борислава Валентинова Куртева, която го управлява и представлява.
44542
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 6128/2005 вписа промени за „Бестал Х“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „Бестал
Х“ – ООД, на „Вестал Х“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Хайри Муса Кулов и
Светослава Тодорова Кръстева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
44543
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 2435/2005 вписа промени за „Сиесайеф“ – АД:
вписва промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 24.Х.2007 г.; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Средец“, ул. Славянска 2; заличава като членове
на съвета на директорите Евгени Стоянов Пальов
и Данаил Михайлов Каменов; заличава Цветелина
Бориславова Карагьозова като изпълнителен директор; вписва като член на съвета на директорите и
главен изпълнителен директор Мартин Бойчев Ганев;
вписва съвет на директорите в състав: Цветелина
Бориславова Карагьозова – председател, Васил Стефанов Симов – зам.-председател, и Мартин Бойчев
Ганев – главен изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от главния изпълнителен директор
Мартин Бойчев Ганев.
44544
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 9698/2005 вписа промени за „Би Ес Пи“ – ООД:
вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от „Демакс – Ди Пи Ай“ – АД, на „Българско счетоводно
дружество“ – ЕООД; вписва като съдружник „Българско счетоводно дружество“ – ЕООД; заличава като
управител Марин Александров Несторов; вписва като
управител Петя Стоянова Ненкова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Петя Стоянова
Ненкова; вписва промени в дружествения договор.
44545

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16730/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко уинд
енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 188,
ап. 2, с предмет на дейност: производство на електроенергия, изграждане, поддържане и експлоатация
на съоръжения за производство на електроенергия,
търговия с електроенергия, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Симеонов Николов, който го
управлява и представлява.
44546
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 8956/2004 вписа промени за „Илиада
М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Светослав Лъчезаров Белчев на Валентина
Виденова Велкова; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Светослав Лъчезаров
Белчев; вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Валентина Виденова Велкова; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел 1, бл. 523, вх. А, ет. 5,
ап. 16; вписва промяна на наименованието на „Интерфинанс ВВ“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
44558
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 530/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Панорама
сити“ – ЕООД.
44559
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 12072/2004 вписа промени за „М.П.стил“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Илиана
Христова Пелинкова на Иван Петров Белянов, 25
дружествени дяла от Илиана Христова Пелинкова
на Димитър Колев Карамуков и 25 дружествени
дяла от Цвятко Тодоров Цветков на Димитър Колев
Карамуков; вписва като съдружници Иван Петров
Белянов и Димитър Колев Карамуков.
44560
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 14934/99 вписа промени за „Телемакс
Инк“ – ЕООД: вписва намаляване на капитала на
дружеството от 400 000 лв. на 5000 лв.; вписва промени
в учредителния акт.
44561
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15294/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Али М комерс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Слатина, ул. Коста Лулчев, бл. 60, вх. Г, ет. 7,
ап. 31, с предмет на дейност: внос, износ, вътрешна
и външна търговия със стоки за бита, електроуреди,
дрехи и обувки, хранителни стоки, хотелиерство и
ресторантьорство, маркетинг и реклама, транспортни, компютърни и преводачески услуги, търговия
с алкохол и цигари (след получаване на лиценз),
търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги,
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незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Иван Христов Михайлов, който
го управлява и представлява.
44562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15979/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дия То“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 100, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
строителство, реставрация и ремонт на всякакви
недвижими имоти, както и изграждане и монтаж на
всякакви съоръжения и елементи в тях, посредничество, представителство и агентство, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортни услуги, търговия с
движими и недвижими имоти, маркетинг и реклама
в страната и в чужбина, търговско представителство,
комисионерство и агентство на наши и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина, консултации и услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Дияна
Тотева Томова, която го управлява и представлява.
44563
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16575/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Доби“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 12, вх. Г, ап. 21, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, таксиметрова дейност и
превоз на товари, автосервизна дейност, организиране
продажба на авточасти и автоаксесоари, продажба
на хранителни стоки и стоки за бита, промишлени
стоки и офисоборудване, рекламна дейност, маркетинг,
лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Добрин Стайков Миндев,
който го управлява и представлява.
44564
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16187/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Приоритети“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника, ул. Позитано 190,
бл. 77, вх. Б, ап. 44, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, консултантска
дейност, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Станислав Бориславов Захариев, който го
управлява и представлява.
44565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16588/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нове партнерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Московска 43, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, участие
в други търговски дружества, комисионерска дейност,
маркетинг и мениджмънт, както и всякаква друга
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дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Нове Интернал“ – ООД, Орлин Георгиев Хаджиянков
и „Детерминант“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Мирослав Александров Илиев.
44566
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 769/2001 вписа промени за „Инжстрой
София“ – ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Мартин Петер Койшниг; вписва като член
на съвета на директорите Дитмар Римл.
44567
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 3554/2001 вписа промени за „Теорема“ – ООД:
заличава като управител Гергана Петкова Матеева;
вписва като управител Евелина Стойкова Митева.
44568
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5129/2001 вписа промени за „Ню – Ко
Загора“ – ЕООД: заличава като управител Мариана
Александрова Данова; вписва като управител Симеон
Петров Бундаков, който управлява и представлява
дружеството.
44569
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 9890/2002 вписа промени за „Триколор“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Слатина“, ул. Хемус 5,
ет. 1; вписва нов учредителен акт.
44570
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 16.Х.2007 г. по ф.д. № 7269/2002 вписа прекратяването на „Санте интереншънъл“ – ООД, и го обявява
в ликвидация, с ликвидатор Панайотис Георгиос
Панайотидис и със срок за ликвидацията 6 месеца.
44571
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 820/2002 вписа промени за „Аспарухов – 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 19
дружествени дяла от Аспарух Димитров Аспарухов
на Марийка Василева Аспарухова; вписва като съдружник и управител Марийка Василева Аспарухова;
дружеството продължава дейността си като „Аспарухов – 2002“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност: стопанисване и експлоатация на недвижими
имоти, внос и износ, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и търговска реализация на
селскостопанска продукция, складова, транспортна
и спедиторска дейност, дейности, свързани с поддръжка и ремонт на моторни превозни средства,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, производствена, проектантска и инженерингова
дейност, чертожни услуги с кат-системи, инсталиране на софтуер и свързаните с това консултации
и обучение, строителни и предприемачески услуги,
закупуване на недвижими имоти с цел отдаване под
наем и продажба, преводачески услуги, финансови,
счетоводни услуги и консултации, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон; дружеството
ще се управлява и представлява от Аспарух Димитров
Аспарухов и Марийка Василева Аспарухова заедно и
поотделно; вписва дружествен договор.
44572
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 3609/2003 вписа промени за „БГкабел“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Радостина Милева Басмаджиева; вписва като съдружник и управител
Александър Владимиров Цолов; вписва прехвърляне
на 2 дружествени дяла от Стефан Василев Василевски
на Александър Владимиров Цолов и 3 дружествени
дяла от Радостина Милева Басмаджиева на Александър
Владимиров Цолов; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 55, ет. 2; вписва промяна на наименованието
на „Шофьори“ – ООД; вписва промяна в предмета
на дейност: транспортна и спедиторска дейност, производство на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, генерална търговия в
страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на
обекти на туризма и общественото хранене, строителство, вътрешен и международен туризъм; дружеството
ще се управлява и представлява от Стефан Василев
Василевски и Александър Владимиров Цолов заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
44573
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д.
№ 11995/2004 вписа промени за „Пимлайн“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Николай
Павлов Тонев на Лъчезар Николов Куцаров; заличава
като едноличен собственик на капитала Николай
Павлов Тонев; вписва като едноличен собственик на
капитала Лъчезар Николов Куцаров; заличава като
управител Николай Павлов Тонев; вписва като управител Лъчезар Николов Куцаров, който ще управлява
и представлява дружеството; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Надежда“,
ж.к. Свобода, бл. 35, вх. В, ет. 2, ап. 40; вписва нов
учредителен акт.
44574
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 7888/2004 вписа промени за „Би Пи Ай
2004“ – ООД: вписва прехвърляне на 35 дружествени
дяла от Пламен Драгомиров Петков на Десислава
Коцева Миланова и 30 дружествени дяла от Веселина
Русева Миленова на Борислав Стефчов Георгиев;
заличава като съдружници Пламен Драгомиров
Петков и Веселина Русева Миленова; заличава като
управител Веселина Русева Миленова; вписва като
съдружник Десислава Коцева Миланова; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Искър“, ж.к. Дружба, бл. 64, вх. Б, ет. 6, ап. 33; дружеството ще се управлява и представлява от Борислав
Стефчов Георгиев.
44575
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 12117/2004 вписа промени за „Коти
принт“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Томислав Георгиев Савов; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Константин Благоев Титянов на
Томислав Георгиев Савов; дружеството продължава
дейността си като „РМ естейтс“ – ООД; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3; вписва
промяна в предмета на дейност: посредничество при
сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, инвестиционна дейност, печатарски,
машинописни, копирни услуги, продажба на вестници
и списания, ремонт на компютри и компютърни
игри, рекламна и издателска дейност, информаци-
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онни услуги, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, производство на стоки за потребление,
предприемаческа, комисионна и спедиционна дейност, маркетинг, лизинг, туристическа и транспортна
дейност, търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква
дейност, незабранена със закон; дружеството ще се
управлява и представлява от Константин Благоев
Титянов и Томислав Георгиев Савов заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
44576
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 7941/2004 вписа промени за „Порше лизинг
БГ“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 2 400 000 лв. на 4 300 000 лв.; вписва
промени в устава.
44577
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 6637/2005 вписа промени за „Стера“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Стефанка Димитрова Петрова на Елица Петрова
Петрова; заличава като едноличен собственик и управител Стефанка Димитрова Петрова; вписва като
едноличен собственик и управител Елица Петрова
Петрова; вписва нов учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от Елица Петрова
Петрова.
44578
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 12621/2005 вписа промени за „НД консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Николай Ганчев Далаков на Яна Василева
Югова; заличава като едноличен собственик на капитала Николай Ганчев Далаков; вписва като едноличен
собственик на капитала Яна Василева Югова; вписва
промени в учредителния акт.
44579
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5862/2005 вписа промени за „Адю пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 75 дружествени
дяла от Васко Ангелов Андреев на Лилянка Иванова
Андреева; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Васко Ангелов Андреев; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Лилянка Иванова Андреева; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 1, бл. 122, вх. Д, ап. 102; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Лилянка Иванова Андреева; вписва промени в
учредителния акт.
44580
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3753/2005 вписа промени за „Еко ню енерджи“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 92 дружествени
дяла от Петър Георгиев Делчев на „Дружество за
възобновяема енергия“ – ООД, и 16 дружествени дяла
от Петър Георгиев Делчев на „Грийнланд“ – ООД;
заличава като едноличен собственик Петър Георгиев Делчев; вписва като съдружници „Дружество за
възобновяема енергия“ – ООД, и „Грийнланд“ – ООД;
дружеството продължава дейността си като „Еко ню
енерджи“ – ООД; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Петър Георгиев Делчев.
44581
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 3913/2006 вписа промени за „Витоша Вю
2“ – ЕООД: заличава като управител Лилия Стефанова
Кръстева; дружеството ще се управлява и представлява от Кристиян Вагнер и Ингеборг Льови заедно
и поотделно; вписва промяна в учредителния акт.
44582
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 14581/2006 вписа промени за „Уиндтех“ – ООД:
вписва прехвърляне на 320 дружествени дяла от Филип
Стефанов Фотев на „Прима дивелопмънт“ – ЕАД;
заличава като съдружник Филип Стефанов Фотев;
вписва като съдружник „Прима дивелопмънт“ – ЕАД
(рег. по ф.д. № 5533/2006 по описа на СГС); вписва
промени в дружествения договор.
44583
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5256/2006 вписа промени за „Бългериън
пропъртис опъртюнитис“ – ООД; вписва прехвърляне
на 16 дружествени дяла от Леон Соломон Хаздай
на „Компакт диск интернешънъл“ – ООД; вписва
прехвърляне на 8 дружествени дяла от Алон Орен
Салман на „Компакт диск интернешънъл“ – ООД, и
56 дружествени дяла от „Бартон технологии“ – ООД,
на „Компакт диск интернешънъл“ – ООД; вписва като
съдружник „Компакт диск интернешънъл“ – ООД;
вписва промени в дружествения договор.
44584
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 3385/2006 вписа промени за „Геотех
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 51 дружествени
дяла от Никола Петров Бандев на Мирослав Методиев Вучков; заличава като съдружник и управител
Никола Петров Бандев; вписва като съдружник и
управител Мирослав Методиев Вучков; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява и
представлява от Мирослав Методиев Вучков.
44585
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14336/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Лоунлинк“ – АД.
44586
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1637/2006 вписа промени за „Ради – Гог“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Нед
ко Игнатов Недков на Албена Георгиева Николова;
заличава като съдружник и управител Недко Игнатов Недков; дружеството продължава дейността си
като „Ради – Гог“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Албена Георгиева Николова; премества адреса на управление в София,
район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл. 22, вх. Б, ет. 2,
ап. 63; вписва нов учредителен акт; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Албена
Георгиева Николова.
44587
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 11030/2006 вписа промени за „Лозен консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от „Линднер Фермьогенсфервалтунгс“ – ГмбХ,
на Росен Асенов Плевнелиев; вписва като съдружник
Росен Асенов Плевнелиев; дружеството продължава
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дейността си като „Лозен консулт“ – ООД; заличава
като управител Ивайло Каменов Гърбев; вписва
като управители Росен Асенов Плевнелиев и Георги
Христов Ранчев, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
44588
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14474/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Санта“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица,
ул. Венец 6, с предмет на дейност: международен
транспорт и спедиция, складова дейност и митническо
агентство, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, строително-ремонтна дейност, търговска продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически,
информационни, програмни и импресарски услуги,
ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос
и износ на автомобили и сделки с автомобили и
всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Таня Костадинова Пашалийска и Александър Петров Пашалийски, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
44589
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16309/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аугуст Ир Ко – Болкънс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 39А, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, дистрибуция, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Гбф консултинг“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 1318/2004 по описа на СГС), и Валентин Стоилов
Маринов, който го управлява и представлява.
44590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15559/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, м. Полигона, бл. 8, вх. 1,
ет. 16, ап. 76, с предмет на дейност: консултантска
дейност, проектиране, инженеринг, строителство,
маркетинг на недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни услуги, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лъчезар Василев Владимиров,
който го управлява и представлява.
44591
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3742/2007 вписа промени за „Про Лего“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Георги
Ангелов Джанабетски; вписва като член на съвета
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на директорите и изпълнителен директор Хараламби
Евгениев Кирков; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Хараламби Евгениев
Кирков; вписва промени в устава, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 18.IХ.2007 г.
44592
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 12049/2007 вписа промени за „Мал карс“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 6000 лв. на 8600 лв.;
вписва като съдружник и управител Валентин Седефчов
Янев; дружеството ще се управлява и представлява
от Александър Иванов Николов, Димитър Антонов
Велев, Людмил Кирилов Алексов и Валентин Седефчов Янев заедно и поотделно.
44593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15583/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Медицински
център – НСА“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Гургулят
1, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болните, консултации,
профилактика, предписване на лабораторни и други
изследвания, медицински дейности и манипулации под
техен контрол и отговорност, обема, вида домашни
грижи и помощ за болните, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, експертиза на
временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване
медицинска помощ при бременност и майчинство,
наблюдение, контролиране и полагане грижи за
физическото и психическото здраве на лица до 18
години, профилактична дейност – профилактични
прегледи и имунизации, издаване на документи,
свързани с тяхната дейност, насочване на пациенти за консултативна болнична помощ, научна и
учебна дейност, всякакви други дейности и услуги с
разрешение за този вид лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ – медицински център.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „НСА – спорт
консулт“ – ЕООД, и се управлява и представлява от
управителя Диана Минчева Стефанова.
44594
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 13248/2007 вписа промени за „Мария
Ком“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Уалид Мишел Фегали на Юсеф Мишел
Исса; вписва като съдружник Юсеф Мишел Исса;
дружеството продължава дейността си като „Мария
Ком“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
44595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16402/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елинор
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Алеко Константинов 12,
вх. 1, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителство и строително-ремонтна дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, изработване на планове
и карти, проектиране на пътища и ниско строителство, геодезически измервания и кадастър, битови
услуги на населението, консултантски, проектантски, експертни, маркетингови проучвания и услуги,
транспортна дейност – превоз на пътници и товари,
изграждане, поддържане и използване на кабелни
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и далекосъобщителни мрежи за разпространение
на радио- и телевизионни програми и други услуги
(след издаване на индивидуални лицензии), както и
всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Георги Стоичков
Томов, който го управлява и представлява.
44596
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15800/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джини Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Лайош Кошут 9, ап. 16, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
както и друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., с
едноличен собственик на капитала Харутиюн Балян
и се управлява и представлява заедно и поотделно
от едноличния собственик Харутиюн Балян лично и
от управителя Венцислав Гачев Неков.
44597
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16579/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „СТМ – Св. Георги“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. Цар Борис III № 227, с предмет на
дейност: извършване на дейност като служба по
трудова медицина по смисъла на КТ, ЗЗБУТ и Наредба № 14 от 7.VIII.1998 г. за службите по трудова
медицина, както и по другите нормативни актове,
регламентиращи съответната дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Медико-стоматологичен
център Св. Георги“ – ЕООД, и се управлява и представлява от управителя Георги Владимиров Овчаров,
като управителят няма право самостоятелно да
сключва от името на дружеството договори за заем,
договори за кредит, както и да издава менителници
и записи на заповед.
44598
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 9509/2007 вписа промени за „Лейк Констанца“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени
дяла от Джон Брендан Мориарти на Падриг Юджийн
О’Конъл; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Джон Брендан Мориарти;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Падриг Юджийн О’Конъл; дружеството
ще се управлява и представлява от Падриг Юджийн
О’Конъл; вписва изменения в учредителния акт на
дружеството.
44599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 11079/2007 открива служебно нова партида на „Алфа
микс“ – ЕООД, в регистъра за търговски дружества
във връзка с постановено решение на Кюстендилския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса на
управление от Дупница, ул. Иван Вазов 16, ет. 3, в
София, район „Красно село“, бул. Цар Борис III,
бл. 74 – 76, вх. А, ет. 5, ап. 13.
44600
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15403/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Слек“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Дел-
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чев, бл. 257А, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
консултантска дейност, маркетингови проучвания,
посредничество, агентство и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, строителство, закупуване и продажба на недвижимо имущество, както и всякакви други дейности
и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Сюзън Мария Леконби и Стивън Леконби, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
44601
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
23.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 2498/97 на проверените и приети годишни
финансови отчети за 2005 г. и 2006 г. на „Кавей“ – ЕООД.
44602
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 2891/2001 вписа промени за „Балкан енд
трейд консултинг“ – ООД: вписва прехвърляне на
33 дружествени дяла от Джовани Мара на Паоло
Никли; заличава като съдружник Джовани Мара;
премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе 110,
комплекс Грийн сити, бл. 1, ап. 3; вписва промени в
дружествения договор.
44603
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10493/2002 вписа промени за „Деа консулт“ – ООД: заличава като управител Елисавета
Ангелова Рангачева-Желева; вписва като управител
Надежда Дончева Желева, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва актуализиран
дружествен договор.
44604
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 6371/2002 вписа промени за „Брентаг България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Цветелин Николов Мантовски на „Бреннтаг
холдинг“ – АД; заличава като съдружник Цветелин Николов Мантовски; дружеството продължава дейността
си като „Брентаг България“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала „Бреннтаг холдинг“ – АД;
вписва учредителен акт на дружеството.
44605
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 3379/2002 вписа промени за „Бултехнострой“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Васко Тодоров Романов на Атанас
Василев Стоянов; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Васко Тодоров Романов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Атанас Василев Стоянов; премества седалището и адреса на управление в София, район „Искър“,
ж.к. Дружба, бл. 270, вх. Б, ет. 9, ап. 52; дружеството
ще се управлява и представлява от Атанас Василев
Стоянов; вписва нов учредителен акт на дружеството.
44606
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 3197/2003 вписа промяна за „Интер
агро – БГ“ – ЕАД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Лозенец“, ул. Кричим
44, в Етрополе, Софийска област, бул. Руски 63,
ет. 2, ап. 7.
44607
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16049/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Евротест 2001“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 2, бл. 25, вх. В, ап. 72, с предмет на дейност:
оценка на съответствието, търговия, производство,
преработка на промишлени и селскостопански стоки,
търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, транспортна, спедиционна
дейност, предприемачество и сделки с недвижими
имоти, издателска, рекламна и маркетингова дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Костадинов Гочев и Йорданка
Велинова Гочева и се управлява и представлява от
Красимир Костадинов Гочев.
44690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 11026/2007 открива служебно нова партида на
„Хоспис Делта Кер“ – ООД, в регистъра за търговски
дружества във връзка с постановено решение на Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и
адреса на управление от Пловдив, ул. Тодор Каблешков
19, ет. 2, в София, район „Оборище“, ул. Веслец 31.
44635

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска
асоциация по връзки с инвеститорите“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на членовете на сдружението на 16.Х.2009 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Стара
планина 6, Бест Уестърн Сити Хотел, зала Сити, при
следния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на БАВИ през
2008 г. и за изпълнение на бюджета за 2008 г.; проект
за решение – ОС приема отчета на управителния съвет
за дейността на БАВИ през 2008 г. и за изпълнение
на бюджета за 2008 г.; 2. приемане на финансов отчет
на БАВИ за 2008г.; проект за решение – ОС приема
финансовия отчет на БАВИ за 2008 г.; 3. приемане на
програма за дейността на БАВИ през 2010 г.; проект
за решение – ОС приема програма за дейността на
БАВИ през 2010 г.; 4. приемане на бюджет на БАВИ
за 2009 г. и 2010 г.; проект за решение – ОС приема
бюджет на БАВИ за 2009 г. и 2010 г.; 5. промени в
управителния съвет на БАВИ; проект за решение – ОС
приема/не приема промени в управителния съвет на
БАВИ; 6. приемане на промени в устава на БАВИ;
проект за решение – ОС приема/не приема промени
в устава на БАВИ; 7. разни. Поканват се всички пълноправни членове на сдружението да присъстват на
общото събрание. Регистрацията на членовете започва
в 9 ч. Всеки пълноправен член може да упражни
правото си на глас в общото събрание лично или
чрез пълномощник въз основа на изрично писмено
пълномощно. Преупълномощаването с правата по
предоставени пълномощни, както и пълномощно,
дадено в нарушение на разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и на устава на
сдружението, е нищожно. При липса на кворум на
основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
10924
4. – Управителният съвет на Националната съдийска колегия по баскетбол на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание
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на 1.XI.2009 г. в 10 ч., в София, в залата на ет. 5 в
Министерството на физическата култура и спорта,
бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на УС на НСКБ за периода от
6.IV.2008 г. до 31.X.2009 г.; 2. отчет на контролния
съвет за същия период; 3. анализ на съдийството
през сезон 2008 – 2009 г.; 4. обсъждане бъдещия статут
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място.
10883
1. – Управителният съвет на Българска федерация
по сумо по своя инициатива и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на федерацията на 5.ХІ.2009 г. в 10 ч. в София, Студентски
град, Национална спортна академия „Васил Левски“,
зала „Сумо“, при следния дневен ред: 1. отмяна на
действащия и приемане на нов устав; 2. приемане на
правила за устройството и дейността на федерацията;
3. освобождаване на действащите управителен съвет,
председател и изпълнителен директор на федерацията
и избиране на нови за нов мандат; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
10885
908. – Управителният съвет на Фондация „Св.
Седмочисленици“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
фондацията на 9.ХІ.2009 г. в 18 ч., в управлението
є в София, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на УС
на фондацията за изтеклия период; 2. освобождаване
на член на управителния съвет на фондацията по
негова молба на основание чл. 8.4.1 от устав на фондацията; 3. разглеждане на кандидатурата и приемане
на нов член на УС ; 4. промени в устава; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на фондацията в управлението на същата.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе,
колкото и членове да се явят.
10931
10. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на земеделските производители в България
(АЗПБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на 9.ХІ.2009 г. в
10 ч., в София, в сградата на АЗПБ, ул. Владайска 29,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
член на УС; 2. избор на нов член на УС на АЗПБ;
2. промени в устава на АЗПБ. Поканват се всички
членове на общото събрание да присъстват лично.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за редовно независимо от броя на членовете.
Писмените материали по въпросите от дневния ред са
на разположение на посочения адрес на сдружението.
10886
1. – Управителният съвет (УС) на сдружение
„Кристи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на 10.XI.2009 г.
в 11 ч., в седалището на дружеството – София, ул.
Марко Балабанов 4, при следния дневен ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет на сдружението
за 2008 г. и други неодобрени финансови отчети за
минали години; 2. избор на състав на управителния
съвет; 3. приемане отчет за дейността на сдружението
за 2008 г.; 4. разни.
10929
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1. – Управителният съвет на Международна
академия по българознание, иновации и култура
(МАБИК) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
10.XII.2009 г. в 10 ч., в заседателната зала на читалище „Аура“, бул. Александър Стамболийски 175,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. отчет за дейността на
МАБИК през 2005 – 2009 г.; 3. промени в устава; 4.
освобождаване на досегашните ръководни органи на
сдружението; 5. приемане на финансовия отчет за
2005 – 2009 г.; 6. избор на нови ръководни органи;
7. разни. При липса на кворум общото събрание ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на
МАБИК – бул. Александър Стамболийски 175, ет. 3.
10930
1. – Управителният съвет на СКФП „АЙС БЛЕЙД“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.ХІІ.2009 г. в 10 ч., в София, бул. Цариградско шосе 22, бл. 21, вх. А, ет. 3 , ап. 19, при
дневен ред – разни. Поканват се за участие всички
членове на клуба или упълномощени техни представители. При липса на кворум събранието ще бъде
проведено същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
брой членове. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището на
дружеството.
10928
1. – Управителният съвет на Национален клуб
„Пойнтер – България НКПБ“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 30.Х.2009 г. в 20 ч. след специализираната
национална клубна изложба в комплекс „40-те извора“ – Асеновград, в ресторантската част на комплекса,
при следния дневен ред: 1. отчет на ръководството на
клуба за предходните години; 2. прием на нови членове
в клуба; 3. избор на нов управителен съвет, председател на УС, секретар-касиер, комисия по развъдна
дейност и група за образователна дейност; 4. приемане
и утвърждаване на клубен правилник за развъждане
на кучетата от порода пойнтер; 5. определяне размера
на годишния членски внос; 6. определяне датите и
местата на провеждане на клубните мероприятия
през 2010 г. – семинари, полеви изпитания и клубна
изложба; 7. избиране на организатори за всяко от
клубните мероприятия през 2010 г.; 8. определяне
дата и място за следващото годишно отчетно общо
събрание; 9. други.
10884
1. – Управителният съвет на сдружение „Голф
клуб Ер София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.XІ.2009 г. в 10 ч., в офиса
на „Голф клуб Ер София“ – Ихтиман, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението; 2. вземане на решение за участие в
Българската голф асоциация; 3. разни. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място и при същия дневен
ред един час по-късно.
10932
1. – Управителният съвет на Републикански клуб
„Германски Дратхаар“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.XI.2009 г.
в 10 ч., в Асеновград, област Пловдив, ул. Оборище
40, при следния дневен ред: 1. промяна на устава;
2. избор на нови органи на управление; 3. прием на
нови членове. При липса на кворум събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
10925
1. – Управителният съвет на сдружение „Български младежки регионален клуб – приятели на Европейския съюз – К – 12+1“, Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.Х.2009 г. в 19 ч. в Кърджали,
ж. к. Възрожденци, бл. 49, вх. Б, ап. 37, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на ръководни органи на сдружението; 3.
промяна в адреса на управление на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10882
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно
настоятелство към Професионална гимназия по облекло“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 29.Х.2009 г. в 14 ч. в сградата на гимназията в Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 3А, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. отчет за
финансовата дейност; 3. приемане и освобождаване
на членове; 4. избор на ново ръководство; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно.
10926
1. – Управителният съвет на сдружение „Ротари
клуб Пловдив – Филипопол“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 9.ХІ.2009 г. в 18,30 ч., в зала „Пълдин“
на Дедеман хотел Тримонциум Принцес – етаж 5, при
следния дневен ред: 1. изменение на устава на сдружението; 2. приемане на отчета на управителния съвет
за 2008 – 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност на
управителния съвет; 4. избор на президент на сдружението; 5. избор на следващ (елект) президент на
сдружението; 6. избор на управителен съвет на сдружението; 7. приемане на правилника на сдружението.
10927
Поправка. Столичната общинска агенция за приватизация прави следната поправка в Решение № 723
от 19.VІ.2009 г. на Надзорния съвет на агенцията
(ДВ, бр. 65 от 2009 г.): думите в т. 1 „до бл. 24“ да
се четат „бл. 24“.
10824
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