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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

2. Избира Лиляна Павлова Николова за
министър на регионалното развитие и благоустройството.

РЕШЕНИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за периода 20 декември 2010 г. – 20 юли
2011 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България, чл. 4, ал. 5 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за
периода 20 декември 2010 г. – 20 юли 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 8 септември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10561

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
за изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г. и бр. 9,
15, 49, 50, 52 и 59 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 6 и 7 се отменят.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 5 числото „104“ се заменя със „134“.
2. Точки 6 и 7 се отменят.
Министър-председател:
Бойко Борисов

10480

РЕШЕНИЕ
за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България
и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на
Република България от 27 юли 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2009 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Росен Асенов Плевнелиев
като министър на регионалното развитие и
благоустройството.

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
за предоставяне на допълнителна субсидия
на Българската национална телевизия за
2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
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допълнителна субсидия на Българската национална телевизия в размер 600 000 лв. за придобиване на изключителните права за заснемане
и разпространение на мачовете от българското
футболно първенство, сезон 2011 – 2012 г.
(2) Субсидията по ал. 1 да се осигури чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет и по бюджета на Българската национална телевизия за 2011 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.

ване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на неизградените участъци на обекта,
което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия за подобряване
функционирането и стандарта на транспортно
обслужване на международния и вътрешния
трафик и за подобряване безопасността и
сигурността на движението

Заключителни разпоредби

1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“, Лот 1, от
км 305+220,53 до км 322+000“ съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-141776 на министъра на регионалното развитие
и благоустройството от 30 август 2011 г. с
влязло в сила разпореждане за допускане на
предварително изпълнение, имоти и части
от имоти – частна собственост, намиращи се
в землищата на с. Долна Диканя и с. Дрен,
община Радомир, област Перник, и с. Делян,
с. Тополница, с. Дяково и землището на
с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил, подробно описани в приложенията
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Доп уска предварително изпълнение
на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
генералния директор на Българската национална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10582

РЕШЕНИЕ № 686
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“,
Лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000“
на територията на област Перник и област
Кюстендил
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуря-

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

48,13

6.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

48,151

48,152

48,16

14.

15.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

48,222

48,241

48,242

48,243

48,245

48,246

48,261

48,262

48,263

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)
Ниви (орна земя)
Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

6,659

4,996

4,601

9,269

9,563

7,997

8,295

8,014

15,302

13,311

15,006

14,702

2,999

2,998

4,197

4,014

9,005

2,999

6,904
7,022
7,010

6,493

2,997

2,938

7,593

4,995

3,099

3,001

5,902

Частна
Частна
Частна
Частна

0,247
2,013
2,736

Частна

1,364

2,586

Частна

0,140

Частна

Частна

1,083

Частна

Частна

0,231

2,836

Частна

0,883

2,302

Частна

2,883

Частна

Частна

1,878

1,106

Частна
Частна
Частна

1,088
2,161
2,240

Частна

Частна

0,071

0,017

Частна

1,167

Частна

Частна

0,027

3,750

Частна

0,008

Частна

Частна

1,359

Частна

Частна

1,762

3,298

Частна

1,724

3,701

Частна

1,379

КОСТО РАНКОВ ПЕДАКОВ
АСЕН ВЕЛЕ ЗДРАВКО И ГЕОРГИ
РУДАРСКИ

ДИМИТЪР ГРИГОРОВ КОЛЕВ

ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ПЕШУНОВ

СТЕФАН СПАСОВ КОКОШИНОВ

ВИДИН КОСТОВ НОВАКОВ

МИЛЕ ЗАРЕВ КОЛЕВ

МИРОВКА СТАНОЕВА КОЛЕВА

АЛЕКСАНДЪР ПЕНЕВ ДЖАМАЛОВ

ЙОРДАН АНАНИЕВ ГАДЖОВ

ИВАН СТОЯНОВ ДАНГЪРОВ

ТИМО ПЕНЕВ ДЖАМАЛОВ

ТИМО ЗАШЕВ ЧАВАЛИНОВ

ЛАЗАР ИВАНОВ АРАМЛИЙСКИ

МЕТОДИ ВАСЕВ ВУЧКОВ

КРУМ ПЕНЕВ АРНАУДОВ

СИМЕОН КОТЕВ МУЧАНОВ

ТОДОР ХРИСТОВ ЛЯМОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ АСАНОВ
ВАСИЛ СТОИМЕНОВ ПЕДАКОВ
СОТИР КОСТОВ ДЕЯНОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ МИЛЕВ

ТОДОР ЯНЕВ ГАДЖОВ

САВЕ ХРИСТОВ ГРУЕВ

НИКОЛА ИЛИЕВ АСАНОВ

СТОИЛ ХРИСТОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

МИЛАН ВАСЕВ ИЛЧОВ

КРУМ ВАСЕВ ИЛЧОВ

СТАЙКО ЛАЗОВ ДОЙНОВ

1 094 лв

805 лв

99 лв

1 034 лв

1 134 лв

921 лв

442 лв

7 лв

1 688 лв

1 484 лв

1 665 лв

546 лв

56 лв

433 лв

92 лв

353 лв

1 153 лв

751 лв

435 лв
864 лв
896 лв

28 лв

467 лв

11 лв

3 лв

544 лв

705 лв

690 лв

552 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

29.

Селско ст.

Селско ст.

48.220

48,221

19.

Селско ст.

18.

20.

Селско ст.

48,17

48,219

17.

16.

Селско ст.

48,15

11.

48.150

Селско ст.
Селско ст.
Селско ст.

48,147
48,148
48,149

9.
10.

13.

Селско ст.

8.

Землище на с. ДОЛНА ДИКАНЯ ЕКАТТЕ 22085

СОБСТВЕНИК

ДЪРЖАВЕН

12.

Селско ст.

48,14

48,146

7.

4.

48,118

3.

48,117

Селско ст.

48,116

2.

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

І. РЕГИСТЪР на ИМОТИ от ВСИЧКИ ВИДОВЕ и СОБСТВЕНИЦИ по НОМЕРА на ИМОТИ

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

4

5.

Селско ст.

48,115

1.

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

Селско ст.

ИМОТ №

48,114

№

Приложение № 1 към т. 1

1
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Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

48,289

48.290

24024

24025

24026

24027

24028

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

24029

24030

24031

25020

25021

25022

25023

25024

25025

42.

44.

45.

46.

47.

48.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

25026

25027

26019

51.

Селско ст.

50112

62.

65.

Селско ст.

50108

61.

Селско ст.

Селско ст.

50086

60.

50111

Селско ст.

50085

59.

64.

Селско ст.

50084

58.

Селско ст.

Селско ст.

50083

57.

Селско ст.

Селско ст.

50082

56.

50109

Селско ст.

50077

55.

50110

Селско ст.

48014

54.

63.

Селско ст.

Селско ст.

48012

48013

52.

53.

49.

Нива

Нива

2,663

3,001

3,368

3,933

3,598

6,845

6,81

7,71

7,906

9,142

11,66

2,997

2,938

3,009

2,4

7,003

2,205

3,059

4,502

4,799

4,018

3,801

3,624

2,061

1,997

1,761

3,298

4,089

6,404

2,999

5,341

4,254

4,255

8,202

8,202

5,003

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

частна
частна

0,006
0,221

частна

частна

1,961

0,777

частна

2,789

частна

частна

2,818

1,773

частна

1,568

частна

частна

0,080

частна

частна

0,508

1,662

частна

2,459

частна

частна

0,196
0,699

частна

0,003
0,034

частна

0,077

частна

0,132

частна

частна

0,260

частна

частна

0,393

0,402

частна

3,153

0,936

частна

3,629

частна

частна

4,947

0,773

частна

1,501

частна

частна

1,372

частна

Частна

1,266

0,213

Частна

1,256

0,183

Частна

0,966

частна

Частна

1,883

0,063

Частна

0,179

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

КИРИЛ СТОЕВ ПОПОВ

КРУМ СТОИМЕНОВ ЦИНЦОВ

ВЕЛИН СТАМЕНОВ ЛАЗАРОВ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВАЛЯМОВА
ТОДОР ЯНЕВ ГАДЖОВ

АНАНИ МИТЕВ ЧАВАЛИНОВ

СЛАВЕ ТОШЕВ ГОРОЛОВ

ЙОРДАН КОНЕВ ГОРОЛОВ

МОМЧИЛ ПЕНЕВ КОЛЕВ

ЙОРДАН РАНКОВ ГОРОЛОВ

ИЛИЯ ВЕСЕВ БИДЖОВ

ТОДОР ЯНЕВ ГАДЖОВ

САВЕ ХРИСТОВ ГРУЕВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ДАНГЪРОВ

ПАНТЕЛЕЙ СТОЕВ ПОПОВ

СЕРГИ ГЕЛЕВ ГУСЕВ

СТАНКО ХРИСТОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

ВИДИН СИМЕОНОВ ГУСЕВ

ВАСЕ НЕНКОВ ГАДЖОВ

ВЕЛИН ЗАХАРИЕВ МИХОВ

АРСО ПЕНЕВ КОЛЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАКЛИНОВ

ДИМИТЪР АНДОНОВ ГОРОЛОВ

ДРАГОМИР ХРИСТОВ ГРУЕВ

МИЛАН ВАСЕВ ИЛЧОВ

КОСТАДИН СТАМЕНКОВ ПАЛПУРИН

ВАСЕ НЕНКОВ ГАДЖОВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ПЕШУНОВ

ВАСИЛ НЕНКОВ ДАНГЪРОВ

КОСТАДИН СТОЕВ ПОПОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕДАКОВ

ЛАЗАР БОРИСОВ ПИПИШЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ПИПИШЕВ

ЕРИНА КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

ИВАН БЛАГОЕВ ТЪРНЕВ

ВЕЛЕ МИЛЕНКОВ ДЕСПОДОВ

СОБСТВЕНИК

311 лв

709 лв

984 лв

665 лв

88 лв

2 лв

784 лв

1 116 лв

1 127 лв

627 лв

32 лв

203 лв

280 лв

14 лв

13 лв

1 лв

26 лв

138 лв

322 лв

266 лв

73 лв

63 лв

22 лв

45 лв

89 лв

135 лв

1 220 лв

1 404 лв

1 914 лв

516 лв

472 лв

506 лв

502 лв

386 лв

753 лв

72 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

50.

43.

40.

41.

32.

48,288

Селско ст.

48,287

33.

Селско ст.

48,264

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

31.

ИМОТ №

30.

№

2

БРОЙ 72
С Т Р. 5

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

50135

50136

50137

50138

50139

50167

50168

50169

50170

50171

50172

50173

50174

68.

70.

71.

72.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

50175

50176

50177

50178

67002

67003

67004

67005

67018

67019

67020

82.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

68005

70001

70008

70009

70011

70012

70060

70061

70062

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

101.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Ливада

Нива

0,881

4,648

4,807

7,286

7,174

6,799

5,995

2,202

1,181

8,823

10,395

11,51

24,012

2,871

7,864

3,001

5,609

5,401

3,387

3,774

3,784

3,603

частна
частна
частна

1,263
7,736
4,482

частна

частна

0,326

частна

1,51
0,002

частна

частна

0,318

4,648

частна

0,043

частна

частна

0,686

1,493

частна

2,036

частна

частна

2,945

частна

частна

1,897

0,058

частна

1,85

1,128

частна

1,465

частна

частна

1,215

0,382

частна

0,932

частна

частна

0,483

0,037

частна

0,223

частна

частна

0,216

0,178

частна

0,041

частна

частна

0,505

0,63

частна

3,278

частна

частна

3,095

частна

частна

0,696

8,648

частна

0,064

10,395

частна

0,054

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

МЕТОДИ НИКОЛОВ ВИЯЧКИ

ВЕЦА АЛЕКСАНДРОВА ЧОВАЛИНОВА

САРАФКО МИТЕВ АРНАУДОВ

КОСТО ДИМИТРОВ ТРИЧКОВ

МИТЕ ЗАШЕВ ВУЧКОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИХОВ

ИЛИЯ МИЦЕВ ПУЛЕВ

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДАВИДОВ

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА КОЦЕВА

ЛАЗАР ВАСЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ЛАЗАР АЛЕКСАНДРОВ ХАХАМСКИ
ДИМИТЪР ДРАГОМИР И АНАНИ
ЛАЗАРОВИ
ВАСИЛ ВЕЛЕВ НЕДЯЛКОВ

НАДЕЖДА ТАСОВА ГЕШЕВА

СИМЕОН ПЕНЕВ ГУСЕВ

СТОИМЕН ПЕТРОВ НОВАКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГУСЕВ

ВЛАДИМИР НАЧЕВ ЛЯМОВ
ВАСИЛ И ГЕОРГИ ЙОРДАНОВИ
ИЛЧЕВИ
СЕРГИ ГЕЛЕВ ГУСЕВ

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ХРАНОВА
СИМЕОН И ДРАГОМИР СЛАВЕВИ
ЦИНЦОВИ
ВАСКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

КОСТАДИН АНТОНОВ ДЖАМАЛОВ

СЕДЕФЧО КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ

ЛОЗА ТАКИЕВА ЦИНЦОВА

СТЕФАН ВАСЕВ КОЛЕВ

АСЕН ВАСЕВ КОЧЕВ
АСЕН И ГЕОРГИ САРАФКОВИ
ЛАЗАРОВИ
АНДОН ИВАНОВ КОЧЕВ

БАНЕ ИВАНОВ НОВАКОВ

НАЧО МИНЕВ ЛАЗАРОВ

СТАНИМИР БОРИСОВ ДЖОРДЖАНОВ

СОТИР КОСТОВ ДЕЯНОВ

ГЕОРГИ ПЕНЕВ ЛАЗАРОВ

СТОЯН ИВАНОВ ДЖАМАЛОВ

СОБСТВЕНИК

112 лв

1 799 лв

514 лв

20 лв

388 лв

131 лв

13 лв

61 лв

217 лв

3 533 лв

4 246 лв

1 735 лв

3 160 лв

434 лв

1 лв

519 лв

109 лв

15 лв

274 лв

814 лв

1 178 лв

759 лв

740 лв

586 лв

486 лв

373 лв

193 лв

89 лв

86 лв

16 лв

202 лв

1 475 лв

1 393 лв

278 лв

26 лв

22 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

100.

Селско ст.

Селско ст.

67021

67022

91.

92.

90.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

4,113

4,091

4,345

4,532

4,744

4,214

4,503

5,227

6,001

6,504

6,494

7,292

7,713

7,713

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

83.

80.

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

6

81.

73.

69.

Селско ст.

50134

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

67.

ИМОТ №

66.

№

3

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

70081

70082

70095

70096

70104

70105

72038

72039

72040

72041

72042

72043

72044

72045

104.

105.

106.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

72046

72047

73001

73002

73003

73033

73034

73035

73036

73037

73038

73039

73040

73041

73042

73043

73044

73045

73046

119.

120.

122.

123.

124.

125.

126.

128.

129.

133.

134.

135.

132.

131.

130.

127.

Нива

Нива

3,005

3,996

5,006

5,007

5,002

5,5

5,493

5,5

7,502

10

3,001

3,099

3,503

3,679

4,413

4,401

5,438

2,994

3,005

2,904

2,604

2,002

3,004

3,505

2,494

3,5

3,504

0,259

3,275

3,513

3,602

6,609

6,003

4,008

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

частна

1,456

частна

частна

1,556

0,961

частна

1,554

частна

частна

1,96

частна

частна

4,006

1,24

частна

0,009

1,468

частна

0,230

частна

частна

0,276

1,386

частна

0,293

частна

частна

0,244

1,335

частна

0,153

частна

частна

0,213

1,43

частна

0,222

частна

частна

0,121

частна

частна

0,099

1,391

частна

0,017

1,352

частна

0,045

частна

частна

0,712

1,785

частна

3,029

частна

частна

2,417

2,273

частна

3,903

частна

частна

1,731

1,498

частна

0,452

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ЙОРДАН ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ

МАЛИН СТОЕВ ГРУЕВ

АНАНИ СТОИМЕНОВ ЧУПЕВ

СВИЛЕН СТОИЛОВ ТАФРАДЖЙИСКИ

ДУКО ИЛИЕВ ДЖАМАЛОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕДЕФЧО ЦВЕТАНА
ЛАЗАРОВИ
МАЛИНКА СТОИЛОВА
ТАФРАДЖИЙСКА

ДОЙЧИН СТОИЧКОВ МИХОВ
ВАСИЛ И ГЕОРГИ ЙОРДАНОВИ
ИЛЧЕВИ
ИЛИЯ ВЕСЕВ БИДЖОВ

ХРИСТО ВЕЛИНОВ ГЕРГИНОВ

КРУМ ЗАШЕВ ЦИНЦОВ

КИРИЛ МИЦОВ КЕЛЧЕВ

ИВАН ПЕНЕВ ФЪРЧАЛОВ

НИКОЛА КОСТОВ ТАФРАДЖЙИСКИ

СВИЛЕН ТАНЕВ ГОРОЛОВ

АСЕН КОТЕВ ДАНГЪРОВ

ЦЕНА ВАСИЛЕВА ШАЛГАНОВА

БРАТЯ СТАНКОВИ ТАФРАДЖИЙСКИ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ

СТАЙКО ИЛИЕВ КОЛЕВ

ПЕНЕ ЗАНЕВ ГОРОЛОВ

АРСО ПЕНЕВ КОЛЕВ

ЛАЗАР БОРИСОВ ПИПИШЕВ

БЛАГОЙ АНДОНОВ ГАДЖОВ

ЛАЗАР АЛЕКСАНДРОВ ХАХАМСКИ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ГАДЖОВ

АНГЕЛЧО ВАСИЛЕВ ТАФРАДЖИЙСКИ

АНГЕЛЧО ВАСИЛЕВ ТАФРАДЖИЙСКИ

КИРИЛ АНДОНОВ ГАДЖОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

ЙОСИФ ДИМИТРОВ ГУСЕВ

АНДОН МИЦЕВ ГАДЖОВ

ЙОРДАН ПЕНЕВ МОРАЛИЙСКИ

СОБСТВЕНИК

384 лв

496 лв

587 лв

554 лв

534 лв

572 лв

556 лв

541 лв

714 лв

909 лв

599 лв

582 лв

622 лв

622 лв

784 лв

1 803 лв

4 лв

79 лв

95 лв

101 лв

84 лв

53 лв

73 лв

76 лв

42 лв

34 лв

6 лв

1 лв

245 лв

1 363 лв

967 лв

1 510 лв

595 лв

155 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Полски път

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

121.

117.

118.

108.

107.

Селско ст.

70063

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

103.

ИМОТ №

102.

№

4

БРОЙ 72
С Т Р. 7

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

Селско ст.

146 БРОЯ

73048

73049

73050

73051

73052

73053

73054

73055

73056

73057

БРОЙ ИМОТИ:

139

140

142

143

145

146

4,501

3,991

3,003

2,999

2,998

6,51

10,211

3,196

2,995

2,997

3,004

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна
частна

0,992
1,015
1,121
2,246
1,906
1,638
1,66
1,641
2,625
0,143
208,915

частна

0,975

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

11 БРОЯ

Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
8,014

Друг вид нива

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

15,006

14,702

9,005

7,01

7,022

6,904

6,493

4,995

3,099

3,001

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,209
0,064
0,003
0,103
0,004
1,027

Частна

Частна

0,064

0,207

Частна

0,014

Частна

Частна

0,128

0,155

Частна

0,076

ІІІ. РЕГИСТЪР НА ОТЧУЖДЕНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТИ ПРИ ИЗМЕСТВАНЕ НА НАПОИТЕЛНИТЕ ТРЪБИ

БРОЙ ИМОТИ:

22085.0048.241

22085.0048.220

22085.0048.219

22085.0048.150

22085.0048.149

22085.0048.148

22085.0048.147

22085.0048.146

22085.0048.117

Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия

МИРОВКА СТАНОЕВА КОЛЕВА

РАНГЕЛ НЕНКОВ КОЛЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ДАНГЪРОВ

ТИМО ПЕНЕВ ДЖАМАЛОВ

СИМЕОН КОТЕВ МУЧАНОВ

СОТИР КОСТОВ ДЕЯНОВ

ВАСИЛ СТОИМЕНОВ ПЕДАКОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ АСАНОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ МИЛЕВ

ХРИСТАКИЯ СИМОВ МИЛЕВ

СТОИЛ ХРИСТОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

МИЛАН ВАСЕВ ИЛЧОВ

КРУМ ВАСЕВ ИЛЧОВ

411 лв

2 лв

41 лв

1 лв

26 лв

84 лв

83 лв

62 лв

26 лв

5 лв

51 лв

30 лв

83 554 лв

57 лв

1 050 лв

656 лв

664 лв

655 лв

762 лв

898 лв

448 лв

406 лв

397 лв

390 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

157

156

155

154

153

152

151

150

149

22085.0048.116

22085.0048.115

АТАНАС МАЛИНОВ ГОРОЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАДЖЕВ

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА МУЧАНОВА

НЕВЕНКА СЕРГИЕВА ЛЯМОВА

СЕРГИ СТОИЛОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

ИСТАЛИЯН РАНГЕЛОВ БОТЕВ

СТОИМЕН КОТЕВ ЧОВАЛИНОВ

СТАВРИ СТОИЛОВ ТАФРАДЖИЙСКИ

ВЕЛКО ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

СТАЙКО СТОЕВ ГАДЖОВ

СОБСТВЕНИК

ДЪРЖАВЕН

148

147

ІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНИТЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

8

144

141

138.

Селско ст.

73047

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

137.

ИМОТ №

136.

№

5

С Т Р.
БРОЙ 72

3,72

3,73

3,74

3,75

3,76

3,77

3,78

3,98

3,99

167

168

169

170

171

172

173

174

175

3,109

32,28

32,29

32,79

183

185

186

3,108

182

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

РАНГЕЛ НЕНКОВ КОЛЕВ

ТИМО ПЕНЕВ ДЖАМАЛОВ

СИМЕОН КОТЕВ МУЧАНОВ

СОТИР КОСТОВ ДЕЯНОВ

СОБСТВЕНИК

209,954 ОБЩО за землище на с. ДОЛНА ДИКАНЯ ЕКАТТЕ 22085

0,012

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

2,000

7,400

8,431

5,300

2,005

3,191

4,301

2,299

2,700

2,999

2,999

2,999

3,097

4,004

3,890

3,705

3,494

3,496

3,198

3,301

3,800

3,007

2,598

5,698

3,100

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,141
0,734
1,529
1,842
1,943
1,406
0,364
0,071
0,586

Частна
Частна
Частна
Частна

0,835
0,048
1,118

Частна

0,699
6,620

Частна
Частна

1,909
0,012

Частна
Частна

1,495
1,278

Частна

Частна

0,308

Частна

Частна

1,940

1,180

Частна

1,778

1,629

Частна
Частна

0,688
0,415

І.1. Селско стопанство

БЛАГОЙ СТАНОЕВ ЧАРЛОВ

ВАСИЛ ТОНЕВ ДУИН

ВЕСЕЛКА МИХАЛКОВА ЯКИМОВА

МИТЕ ИВАНОВ ЩРАКОВ

МАЛИНКА СТАМЕНКОВА БИКАРСКА

ИВАН СТАМЕНКОВ КАРАКАНКЬОВ

СТАНКА И БОРИС РАДЛОВИ

КИРИЛ ВАСЕВ ДУНКОВ

ПЕТЪР КОСТОВ ШУШЕВ

РАЙНА ЛАЗАРОВА ВУЧЕВА

БОТЕ АЛЕКСОВ КОВАЧКИ

ДИНЕ АЛЕКСОВ ВУЧЕВ

ВЕЛЕ РАНКОВ ШОПСКИ

СТАНОЙ КОТЕВ ВЕСЕЛИНОВ

САНДА ИЛИЕВА ВАТРАЧКА

СИМЕОН ДЕНЕВ ДУНКОВ

СТОИЛ АЛЕКСОВ РУДАРСКИ

НЕНКО ЗАРЕВ РУДАРСКИ

МИТЕ КОЛЕВ РАДЛОВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ МИТОВ

КИРИЛ КОСТОВ ШУШЕВ

АСЕН МИХАЛКОВ ЯКИМОВ

ХРИСТО ЗЛАТКОВ ПОПУНКОВ

РАНГЕЛ ХРИСТОВ ПЕТКОВ

КРУМ СТАНКОВ ДУИН

І. РЕГИСТЪР на ИМОТИ от ВСИЧКИ ВИДОВЕ и СОБСТВЕНИЦИ по НОМЕРА на ИМОТИ

Землище на с. ДРЕН, ЕКАТТЕ 23649

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Частна

0,003
Частна

Частна

0,003

0,003

Частна

0,003

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

385 лв

19 лв

3 145 лв

334 лв

280 лв

5 лв

764 лв

511 лв

598 лв

652 лв

472 лв

234 лв

28 лв

146 лв

562 лв

777 лв

737 лв

612 лв

294 лв

56 лв

123 лв

776 лв

711 лв

166 лв

275 лв

83 969 лв

4 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

184

3,104

3,107

180

181

3,102

3,103

178

179

3,100

3,50

166

3,101

3,49

165

176

3,48

164

Селско стоп.

8,014

14,702

9,005

7,01

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

177

3,47

БРОЙ ИМОТИ:

163

БРОЙ ИМОТИ:

Селско стоп.

161 БРОЯ

22085.0048.241

161

3,46

4 БРОЯ

22085.0048.219

160

162

Земеделска
територия

22085.0048.150

159

Земеделска
територия
Земеделска
територия
Земеделска
територия

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

22085.0048.149

ИМОТ №

158

№

6

БРОЙ 72
С Т Р. 9

32,94

33,18

33,19

33,51

33,76

33,77

33,78

33,86

33,87

33,88

34,34

34,35

34,36

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

Селско стоп.

54 БРОЯ

34,51

35,4

35,5

35,6

35,7

35,8

БРОЙ ИМОТИ:

210

211

212

213

214

215

2,002

2,003

2,399

1,999

3,203

3,111

5,598

5,402

3,904

2,051

1,991

2,063

5,974

5,002

2,803

10,600

3,496

4,001

2,000

2,002

2,003

4,000

3,399

3,598

2,196

2,300

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

3,006

3,006

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,059
2,621
2,008
0,059
1,501
1,984
3,086
1,068
2,002
0,551
1,017
3,171
0,090
0,334
3,196
1,686

216

ЕРИНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

СЛАВЕ ИГН. ВАТРАЧКИ

ЗДРАВЧО ВАСИЛЕВ БАРУТНИЧКИ

ДИМИТЪР ПАНЕВ СОКОЛОВ

ПАНАЙОТ ВЕЛИНОВ ЯКИМОВ

СТАНОЙ СТАМЕНКОВ ПОПУНКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ БАРУТНИЧКИ

ЯНЕ КРЪСТЕВ ВЕСЕЛИНОВ

СТОИЧКО СВИЛЕНОВ ВАТРАЧКИ

ВЛАДИМИР БОНЕВ ВУЧЕВ

СТАНОЙ СТАНКОВ ДУНКОВ

ВЕЛЕ ПЕНЕВ ВАТРАЧКИ

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

СВИЛЕН ХРИСТОВ РАДЛОВ

СТАНКО БОШКОВ НИКЛЕНОВ

ЯНЕ НЕНКОВ ШАРЛАЧКИ

СЛАВЕ ИЛИЕВ КЮЛОФЛИЙСКИ

СОБСТВЕНИК

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,489
0,717
1,837
2,149
1,917
0,186
1,373
1,034
1,610
1,963
0,315
70,742

Частна

0,282

23649.0003.077

Поземлен имот

Друг вид нива

3,890

0,004

Частна

САНДА ИЛИЕВА ВАТРАЧКА

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ КАРАКАНКЬОВ
ВЕНЕЦКА БАБАНСКА/НАДЕЖДА
ГРЪНЧАРОВА

КИРИЛ ИВАНОВ АЗМАНОВ

БЛАГОЙ БОРИСОВ УРДЕВ

СТАЙЧО КРЪСТЕВ АРТЪЧКИ

МАРИН СТОИЛОВ ТАРЕЙН

ЛАЗАР ЗАРЕВ БОРЧЕВ

ВИДИН КРЪСТЕВ МИШКОВ

ОГНЯНЧО ВЛАДИМИРОВ ВАТРАЧКИ

ГРОЗДЕНА МИХАЙЛОВА ВАТРАЧКА

ДИНЕ ПЕНЕВ ВАТРАЧКИ

СВИЛЕН ПЕТРУНОВ АРТЪЧКИ

1 лв

28 329 лв

126 лв

785 лв

644 лв

414 лв

549 лв

74 лв

767 лв

860 лв

735 лв

287 лв

196 лв

113 лв

674 лв

1 438 лв

134 лв

36 лв

1 268 лв

407 лв

220 лв

801 лв

427 лв

1 234 лв

682 лв

516 лв

20 лв

691 лв

902 лв

24 лв

643 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

ІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНИТЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

34,49

34,48

207

Селско стоп.

34,50

34,47

206

Селско стоп.

208

34,46

205

209

34,45

204

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Частна

1,869

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ШОПСКА

32,93

190

191

Селско стоп.

Селско стоп.

3,500

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

-"-

32,92

189

Ниви (орна земя)

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ

32,91

188

Селско стоп.

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

10

-"-

32,80

ИМОТ №

187

№

7

С Т Р.
БРОЙ 72

Поземлен имот

12 БРОЯ

23649.0032.092

23649.0034.034

23649.0034.035

23649.0034.048

23649.0034.049

23649.0034.050

23649.0034.051

23649.0035.006

23649.0035.008

БРОЙ ИМОТИ:

219

220

221

222

223

224

225

226

227

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,005
0,088
0,220
0,065
0,158
0,126
0,071
0,004
0,040
0,884

2,002

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид ливада

Друг вид ливада

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

2,399

3,111

5,598

5,402

3,904

5,002

2,803

3,006

2,000

4,004
Частна

Друг вид нива

Друг вид нива

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)
0,013

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)
0,092

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

Поземлен имот

23649.0034.049

23649.0034.049

23649.0035.006

23649.0035.008

230

231

232

233

233 БРОЯ

БРОЙ ИМОТИ:

БРОЙ ИМОТИ:

2,002

Частна
Частна
Частна
Частна

0,003
0,003
0,001
0,003
71,643

3,19

3,29

3,83

3,104

235

236

237

238

БРОЙ ИМОТИ:

5 БРОЯ

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
5 БРОЯ

Землище на с. БЛАТИНО, ЕКАТТЕ 04354

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

6,001

2,999

4,999

1,499

2,000

Частна
Частна
Частна

4,964
0,099
4,046
10,243

3 744 лв

3 744 лв

1 479 лв

36 лв
ГЕОРГИ ЗАШЕВ ГОГОВ
САНДЕ ЛАЗОВ ГОГОВ

1 814 лв

244 лв

171 лв

112 656 лв

28 687 лв

6 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

САНДА СТОИЛОВА ЙОЦОВА

МИХАЛ АТАНАСОВ ГОГОВ

ИВАН АТАНАСОВ ГОГОВ

ОБЩО за землище на с. БЛАТИНО, ЕКАТТЕ 04354

Частна

0,667

10,243

Частна

0,467

Землище на с. ДЯКОВО, ЕКАТТЕ 24791

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

КИРИЛ ИВАНОВ АЗМАНОВ
ВЕНЕЦКА БАБАНСКА/НАДЕЖДА
ГРЪНЧАРОВА

ВИДИН КРЪСТЕВ МИШКОВ

ВИДИН КРЪСТЕВ МИШКОВ

1 лв

352 лв

16 лв

1 лв

28 лв

50 лв

63 лв

26 лв

88 лв

35 лв

2 лв

5 лв

37 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

БРОЙ ИМОТИ:

3,18

234

САНДА ИЛИЕВА ВАТРАЧКА
БЛАГОЙ СТАНОЕВ ЧАРЛОВ

ОБЩО за землище на с. ДРЕН, ЕКАТТЕ 23649

Частна

0,003

0,017

Частна

0,003

ОБЩО за ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР
281,597
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид ливада

2,399

5,402

5,402

2,000

3,890

І. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ, ДРУГИ КАДАСТРАЛНИ ЕДИНИЦИ и СОБСТВЕНОСТ по НОМЕРА на ИМОТИ

6 БРОЯ

72 БРОЯ

БРОЙ ИМОТИ:

Друг вид ливада

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

КИРИЛ ИВАНОВ АЗМАНОВ
ВЕНЕЦКА БАБАНСКА/НАДЕЖДА
ГРЪНЧАРОВА

МАРИН СТОИЛОВ ТАРЕЙН

ЛАЗАР ЗАРЕВ БОРЧЕВ

ВИДИН КРЪСТЕВ МИШКОВ

ОГНЯНЧО ВЛАДИМИРОВ ВАТРАЧКИ

СЛАВЕ ИГН. ВАТРАЧКИ

ЗДРАВЧО ВАСИЛЕВ БАРУТНИЧКИ

СТАНКО БОШКОВ НИКЛЕНОВ

БЛАГОЙ СТАНОЕВ ЧАРЛОВ

СТАНОЙ КОТЕВ ВЕСЕЛИНОВ

СОБСТВЕНИК

ДЪРЖАВЕН

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

23649.0032.079

229

Поземлен имот

23649.0003.077

228

ІІІ. РЕГИСТЪР НА ОТЧУЖДЕНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТИ ПРИ ИЗМЕСТВАНЕ НА НАПОИТЕЛНИТЕ ТРЪБИ

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

23649.0032.079

Поземлен имот

23649.0003.078

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

218

ИМОТ №

217

№

8

БРОЙ 72
С Т Р. 1 1

ИМОТ №

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА
ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

57,4

100,7

122,1

122,2

122,3

122,4

122,5

122,6

122,7

122,9

242

243

244

247

248

249

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

123,1

123,2

123,3

123,4

123,5

123,6

123,7

123,8

123,9

123,10

123,12

123,13

123,14

123,15

123,16

123,17

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

252

251

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

2,000

4,500

2,800

4,000

2,699

2,000

2,700

2,700

5,000

5,500

2,000

2,200

1,500

2,000

1,999

2,000

3,999

5,000

2,000

2,200

1,000

2,000

2,225

0,819

2,883

2,089

0,129

2,643

2,700

0,021

0,727

1,948

1,740

0,634

1,594

1,280

0,630

0,579

2,166

0,449

0,463

0,499

0,503

2,073

1,508

1,100

0,200

0,144

0,293

ГЕОРГИ ЗАФИРОВ ГУШАНСКИ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ
КОДЖАБАШИЙСКИ

СТАНЧО ЯНКОВ МАЦОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПОПОВ

ВЕЛИН ХР. ПОПОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАЙГУНСКИ

98 лв

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕНКА
РАДЕВ ГУШАНСКА, ДРАГИНКА
ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ВЕСКА
БОРИСОВА КАЧОВА

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

СПАС КОТЕВ ШИШКОВ

ТОДОР СТОИМЕНОВ ОЧКОВ

НИКОЛА КОТЕВ КАЛАПЧИЙСКИ

МАЛИНА НИКОЛОВА ОЧКОВА

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ПОПОВ

ЛАЗАР ИВАНОВ РАНОВ

ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ПОПОВ

340 лв

378 лв

139 лв

490 лв

355 лв

22 лв

449 лв

4 лв
459 лв
КИРИЛ ВЕЛИНОВ ПОПОВ

124 лв

331 лв

296 лв

108 лв

271 лв

218 лв

ТОДОР СТОИМЕНОВ ОЧКОВ

СИМЕОН МИХАЙЛОВ ДАНАИЛОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГУШАНСКИ

ПЕНЕ ИЛИЕВ ГУШАНСКИ

ИВАН ЙОРДАНОВ КАЦАРСКИ

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ
КОДЖАБАШИЙСКИ
МИХАИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ

107 лв

368 лв

76 лв

79 лв

85 лв

86 лв

352 лв

256 лв

56 лв

10 лв

10 лв

20 лв

ТОДОР СТОИМЕНОВ ОЧКОВ

ЗЛАТКО СОТИРОВ ОЧКОВ

МАЛИНА НИКОЛОВА ОЧКОВА

Частна ВЕЛИН МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШИЙСКИ

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна ВЕЛИН МИХАЙЛОВ КОДЖАБАШИЙСКИ

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

САНДА ИВАНОВА КОЛЧАКОВА

ВЕСТНИК

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

1,000

4,000

4,000

1,100

0,840

1,000

1,300

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ДЪРЖАВЕН

250

246

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Ниви (орна земя)

Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Ниви (орна земя)

СОБСТВЕНИК

12

245

240

100,6

Селско стоп.

57,3

241

239

І.1. Селско стопанство
Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

І. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ, ДРУГИ КАДАСТРАЛНИ ЕДИНИЦИ и СОБСТВЕНОСТ по НОМЕРА на ИМОТИ

№

9

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

125,1

125,2

125,3

125,4

125,5

125,7

125,8

125,9

125,10

125,11

125,12

125,13

125,16

126,1

126,2

269

270

271

272

274

275

277

278

279

280

281

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

126,5

126,6

126,7

126,8

126,9

126,10

126,16

126,18

128,1

128,2

128,3

128,4

128,9

128,10

128,11

128,12

128,15

128,16

128,17

285

286

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

288

287

Селско стоп.

126,3

284

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

3,400

3,000

3,000

2,000

3,000

2,000

3,000

1,000

1,000

1,000

0,500

1,500

6,999

0,999

5,001

1,000

2,000

2,001

2,300

4,000

4,000

2,000

1,000

3,000

2,001

1,000

1,600

5,000

3,000

3,000

1,600

1,500

2,999

4,000

2,999

3,200

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

0,461

0,387

0,377

0,470

2,093

0,638

0,041

0,644

0,701

0,759

0,436

0,751

4,844

0,009

1,921

0,403

0,894

1,023

1,101

2,107

0,837

2,000

0,015

3,000

2,001

1,000

1,560

1,860

1,533

2,089

0,649

1,039

1,741

2,582

2,771

2,775

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ

ВИДИН МИХАЙЛОВ КАЛЬОНСКИ

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ВИДИН МИХАЙЛОВ КАЛЬОНСКИ

СОТИР ИВАНОВ КЛИСАРСКИ

СТАНКЕ ЯНЕВ КРАЛЕВ

МИХАЛ НАЧЕВ КЬОСЕВ

СТОЯН ВИДЕНОВ ТОНЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАЙГУНСКИ

ЯНЕ ПАНЧЕВ БАЙГУСКИ

ВЕЛИН ИВАНОВ КИТОВ

РУЕН АТАНАСОВ БУЮКЛИЙСКИ

ТРЕНА КИРИЛОВА КЬОСЕВА

ИВАН СОТИРОВ ФАЛИН

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГУШАНСКИ

НИКОЛА МИТЕВ КАЛЬОНСКИ

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДЪР ОЛГА
КОЛЧАКОВИ
АСЕН ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ

31 лв

26 лв

26 лв

32 лв

142 лв

43 лв

3 лв

44 лв

48 лв

52 лв

30 лв

83 лв

368 лв

1 лв

131 лв

27 лв

61 лв

70 лв

122 лв

233 лв

92 лв

СТОЯН ЙОРДАНОВ КАЦАРСКИ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАЦАРСКИ
ВЕРКА БОРИСОВА КАЦАРСКА
ГЕОРГИ ПАНЧЕВ ОЧКОВ

221 лв

2 лв

371 лв

221 лв

111 лв

172 лв

206 лв

169 лв

231 лв

110 лв

177 лв

296 лв

439 лв

471 лв

472 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

СТАНЧО ЯНКОВ МАЦОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ЯКИМ АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

ВЕЛИН ВАСЕВ РАНОВ

КОСТАДИН СТЕФАНОВ ТЕРЗИИСКИ

СИМЕОН СТОЯНОВ ИЛЧЕВ

ЙОРДАН ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

АЛЕКСАНДЪР ЗАФИРОВ ГУШАНСКИ

ЛЮБЕН ИВАНОВ КАЛЪПЧИЙСКИ

ИЛИЯ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

ТОДОР СТОИМЕНОВ ОЧКОВ

ТОДОР СТОИМЕНОВ ОЧКОВ

ГЕОРГИ ЗАФИРОВ ГУШАНСКИ

ТРЕНДАФИЛ ЯНЕВ ОЧКОВ

СОБСТВЕНИК

Частна ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЬОНДЕРСКА

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ВЕСТНИК

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Мери и пасища

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

283

282

276

273

Селско стоп.

123,18

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

268

ИМОТ №

267

№

10

БРОЙ 72
С Т Р. 1 3

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

128,26

128,27

128,28

128,29

128,30

128,31

128,32

128,34

128,35

128,36

128,37

128,38

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

128,44

128,45

128,74

129.7

326

327

328

330

-"-

Селско стоп.

Селско стоп.

128,43

325

129,8

Селско стоп.

128,42

324

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Мери и пасища

Мери и пасища

Мери и пасища

Мери и пасища

Овощни насаждения

Овощни насаждения

7,200

5,000

2,000

2,500

4,000

5,000

3,000

4,999

2,800

5,001

3,000

1,000

1,000

1,500

1,500

2,000

2,000

1,000

2,000

0,500

3,000

2,500

6,799

5,801

6,670

4,000

4,192

0,046

1,220

1,867

2,227

3,517

1,737

2,453

1,359

2,414

1,646

0,516

0,492

0,684

0,605

0,577

0,739

0,357

0,657

0,500

2,987

0,280

2,881

2,380

2,273

1,039

0,885

0,606

Частна

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЬОНДЕРСКА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

319 лв

3 лв

Частна

83 лв

127 лв

151 лв

267 лв

118 лв

МАРИЯ ИЛИЕВА НЕДЕВА, СНЕЖАНА
СОТИРОВА ВУЧКОВА, ВЕРКА
СОТИРОВА ТОНЧЕВА, ИВАН НИКОЛОВ
Частна
ПЕЙЧЕВ, МАРУСЯ МИХАЙЛОВА
КАЛЬОНСКА,
ЕЛЕНА
ЕМИЛОВА РАШЕВА

СЛАВЕ ХРИСТОВ ДЮЛГЕРСКИ

СТОЙЧО ВАСИЛЕВ ПОПОВ

ВЕЛИН ВАСЕВ КАЛЬОНСКИ

ВЕЛИН ВАСЕВ БАЙГУСКИ

167 лв

92 лв
ЛАЗАР ВИДИНОВ ТОНЕВ

164 лв
ВАСИЛ ТОНЕВ ФАЛИН

112 лв

РОЗА КИРИЛОВА ИВАНОВА, ВАСИЛ
КИРИЛОВ ЛАЗОВ, ТАНЯ КИРИЛОВА
ТАСЕВА,
НАСЛ. НА ВАСИЛ
ХРИСТОВ ДЮЛГЕРСКИ

35 лв

РОЗА КИРИЛОВА ИВАНОВА, ВАСИЛ
КИРИЛОВ ЛАЗОВ, ТАНЯ КИРИЛОВА
ТАСЕВА,
НАСЛ. НА ВАСИЛ
ХРИСТОВ ДЮЛГЕРСКИ

33 лв

47 лв

41 лв

39 лв

50 лв

24 лв

45 лв

34 лв

203 лв

19 лв

196 лв

162 лв

155 лв

71 лв

60 лв

41 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

КОСТАДИН СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

СТЕФАН ИЛИЕВ КАЦАРСКИ

МИТЕ ПЕНЕВ ВЕНЕВ

КОСТА ЗАНЕВ КЬОСЕВ

ВЕЛИН ЛАЗАРОВ ЙОЧЕВ

ТРЕНЕ ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ

СТОЯН ЗАРЕВ ДЕЯНОВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ КЬОСЕВ

АНГЕЛ ИЛИЕВ БУЮКЛИЙСКИ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ

ЯНКО ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ГЮРИН

ДИМИТЪР ЯНЕВ ГЮРИН

ВАСИЛ ТОНЕВ ГЬОНДЕРСКИ
ЕЛИСАВЕТА КОНСТАНТИНОВА
КЪНЧЕВА
ПЕТЪР КОТЕВ КАЛЪПЧИЙСКИ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ

СОБСТВЕНИК

СИМЕОН СОТИРОВ ФАЛИН

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ВЕСТНИК

329

Селско стоп.

128,41

323

322

321

320

Селско стоп.

Селско стоп.

128,24

308

128,40

Селско стоп.

128,23

307

Овощни насаждения

Овощни насаждения

3,999

3,999

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

Селско стоп.

Селско стоп.

Овощни насаждения

Овощни насаждения

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

14

128,39

Селско стоп.

128,22

305

128,21

Селско стоп.

128.20

306

Селско стоп.

128,18

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

304

ИМОТ №

303

№

11

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

131,24

131,25

131,28

131,29

131,35

345

346

347

348

349

Селско стоп.

Селско стоп.

131,40

131,41

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

131,42

131,43

131,48

131,49

131,50

131,51

131,52

131,53

131,57

132,2

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

354

355

Селско стоп.

Селско стоп.

131,23

344

Селско стоп.

Селско стоп.

129,27

343

131,39

Селско стоп.

129,25

342

131,38

Селско стоп.

129,24

341

353

Селско стоп.

129,23

340

352

Селско стоп.

129,22

339

Селско стоп.

Селско стоп.

129,21

338

Селско стоп.

Селско стоп.

129,20

337

131,36

Селско стоп.

129,16

336

131,37

Селско стоп.

129,15

335

350

Селско стоп.

129,14

Мери и пасища

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

2,000

0,500

5,000

4,500

7,000

5,500

10,499

17,200

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

0,500

5,000

4,000

2,000

3,000

2,600

2,700

0,700

3,000

2,000

1,000

0,500

3,000

3,000

2,000

2,000

2,800

3,000

4,000

3,500

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

1,118

0,208

0,476

2,802

2,591

1,369

3,736

4,305

0,056

1,396

2,000

1,698

0,112

0,917

1,000

0,500

2,980

1,389

0,349

0,191

0,090

0,078

0,020

0,712

1,151

0,528

0,198

0,159

0,279

0,695

0,654

0,851

0,554

1,520

0,562

ЯКИМ АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

СТОЯН МИХАЙЛОВ КЬОСЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ДЮЛГЕРСКИ

ИВАН ЙОРДАНОВ КАЦАРСКИ

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

АСЕН МИТЕВ ПЕЙЧЕВ

СТОЯН ВИДЕНОВ ТОНЕВ

ВАСИЛ ТОНЕВ ФАЛИН

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КАЛЪПЧИЙСКИ

ВАСИЛ ИЛИЕВ КАЦАРСКИ

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ПЕТРУН МИТЕВ КЬОСЕВ

СОТИР ХРИСТОВ ДОМИШЛЯРСКИ

ТРЕНЕ ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ

ТРЕНЕ ИЛИЕВ ФАКИРСКИ

ЛАЗАР ВИДИНОВ ТОНЕВ

ЛАЗАР ИВАНОВ РАНОВ

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

СТОИМЕН КОЛЕВ КОЛЧАКОВ

ИВАН СОТИРОВ ФАЛИН

МИХАЛ НАЧЕВ КЬОСЕВ

РУЕН ИЛИЕВ КАЦАРСКИ

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

АНА ЯНЕВА ТОНЕВА

ДИМИТЪР КОСТОВ ИЛЧЕВ

ТРЕНЕ ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ КРАЛЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАНОВ

ЯКИМ МИТЕВ ЗЛАТКОВ

76 лв

14 лв

32 лв

191 лв

176 лв

93 лв

284 лв

327 лв

4 лв

95 лв

136 лв

115 лв

8 лв

62 лв

68 лв

34 лв

203 лв

94 лв

24 лв

32 лв

15 лв

13 лв

1 лв

48 лв

78 лв

36 лв

13 лв

11 лв

19 лв

47 лв

44 лв

58 лв

38 лв

103 лв

ВИДИН АТАНАСОВ ВЕНЕВ

38 лв

ВЕРКА СОТИРОВА ТОНЧЕВА,
СНЕЖАНА СОТИРОВА ВУЧКОВА,
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ НЕДЕВ, ДАФИНКА
НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, СОТИР
МИХАЙЛОВ КАЛЬОНСКИ, ДАФИНКА
СТОЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

АНАНИ ВАСИЛЕВ ГЬОНДЕРСКИ

СОБСТВЕНИК

Частна ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ВЕСТНИК

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

351

Селско стоп.

129,13

Селско стоп.

129,12

334

Селско стоп.

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

129,11

ИМОТ №

333

332

331

№

12

БРОЙ 72
С Т Р. 1 5

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

132,4

132,5

132,6

132,7

132,8

132,9

132,10

132,11

132,12

132,13

132,14

132,15

132,16

132,17

132,18

132,25

132,26

132,27

132,28

133,1

368

369

371

372

373

374

376

377

378

379

381

382

383

384

385

386

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

137,24

137,25

137,26

137,27

137,28

137,40

137,41

137,42

395

397

398

399

400

401

402

396

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

137,15

392

137,16

Селско стоп.

137,8

391

137,23

Селско стоп.

137,7

390

393

Селско стоп.

137,6

389

394

Селско стоп.

Селско стоп.

137,4

137,5

387

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

2,500

1,500

2,499

2,001

2,000

2,000

2,000

2,000

6,500

11,999

5,001

2,200

2,000

2,000

2,000

0,700

8,000

3,500

3,000

2,000

1,500

2,001

2,399

1,500

0,964

1,570

1,544

1,846

1,934

2,000

0,750

5,417

2,525

0,136

1,664

2,000

1,630

0,028

1,796

0,010

0,302

0,470

0,549

1,135

1,496

1,821

2,000

3,600

2,799

5,295

4,000

4,200

8,286

3,900

3,000

2,000

1,000

4,000

1,000

СИМЕОН МИХАЙЛОВ ПОПОВ

ВАСИЛ ТОНЕВ ФАЛИН

АНЯ КОСТОВА ШОПОВА

ВЕЛИН ХР ПОПОВ

НИКОЛА КОТЕВ КАЛАПЧИЙСКИ

ТЕМЕЛАКИ МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

ДИМИТЪР КОСТОВ ИЛЧЕВ

ТОДОРКА СОТИРОВА РАЛЧЕВА

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА РИМСКА

СОТИР КОТЕВ АНА ТЕРЗИЙСКИ

ВАСИЛ ТОНЕВ ГЬОНДЕРСКИ

СОТИР КОТЕВ АНА ТЕРЗИЙСКИ

ФИЛИП КОЛЕВ ПЕЙЧЕВ

СЕРАФИМ МИХАЙЛОВ ПЕЙЧЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

БЛАГОЙ СТЕФАНОВ БУЮКЛИЙСКИ

ЯНЕ ПАНЧЕВ БАЙГУСКИ

НИКОЛА ПЕНЕВ ТЕРЗИЙСКИ

КОСТАДИН КИТОВ ФАЛИН

АСЕН МИТЕВ ПЕЙЧЕВ
ЗДРАВКО ИВАН ЯНКО СОТИРОВИ
КОТЕВИ
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ ГЮНДЕРСКИ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПОПОВ

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

ЛЮБЕН ИВАНОВ КАЛЪПЧИЙСКИ

МАРИЙКА СТЕФАНОВА КОЛЧАКОВА

ЯКИМ МИТЕВ ЗЛАТКОВ

ВЕЛИН ВАСЕВ БАЙГУСКИ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЕОРГИ СОТИРОВ КОЛЧАКОВ

СОБСТВЕНИК

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ПОПОВ

СИМЕОН СОТИРОВ ФАЛИН

БОРИС ВАСЕВ ИРОВ

ТЕМЕЛАКИ СОТИРОВ СТАНИН

Частна СЛАВКА ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КЬОСЕВ

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

163 лв

102 лв

66 лв

107 лв

105 лв

126 лв

132 лв

136 лв

51 лв

433 лв

172 лв

9 лв

113 лв

136 лв

111 лв

2 лв

122 лв

1 лв

21 лв

32 лв

37 лв

77 лв

102 лв

124 лв

136 лв

274 лв

309 лв

424 лв

304 лв

319 лв

663 лв

296 лв

228 лв

136 лв

68 лв

304 лв

68 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

2,000

2,000

2,000

3,600

15,000

6,001

4,000

4,200

8,999

3,900

3,000

2,000

1,000

4,000

1,000

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

388

380

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Овощни насаждения

Мери и пасища

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

16

375

370

Селско стоп.

132,3

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

367

ИМОТ №

366

№

13

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

191 БРОЯ

161,3

161,4

161,5

161,6

161,7

161,8

161,9

161,10

161,11

161,12

161,13

161,14

161,18

161,19

161,21

162,6

162,8

162,9

163,3

163,4

163,5

163,6

163,8

163,9

163,10

БРОЙ ИМОТИ:

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

417

418

419
420

421

422

423

424

425

426

427

428

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

24791.0128.009

24791.0128.010

24791.0129.008

-"24791.0129.011

431

432

434

4,200

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Ниви (орна земя)

2,900

2,900

2,000

2,000

2,000

1,000

6,000

2,000

4,000

4,000

4,000

2,200

2,000

2,000

1,500

1,500

2,000

1,500

1,000

1,000

1,200

2,700

1,500

4,000

2,500

2,000

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

281,778

2,969

2,067

1,893

1,281

1,543

2,000

0,284

6,000

1,533

0,973

4,000

3,901

0,984

0,524

2,000

1,500

1,500

1,914

0,006

0,055

0,099

0,062

0,117

0,127

0,568

1,381

2,000

Друг вид нива

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

3,500

7,200

2,000

3,000

2,000

НИКОЛА МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

ТЕМЕЛАКИ МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

ЕВТИМ ЗАРЕВ МАЦОВ

СПАС ЯНЕВ ЗЛАТКОВ

ВАСИЛ ЗАРЕВ ЗЛАТКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГУШАНСКИ

ЗДРАВКО ИВАНОВ МАЦОВ

БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ КОЛЧАКОВ

ВЕЛИН ХР ПОПОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЦОВ

ОГНЯН СТАНКЕВ ЗАРОВ

ФИЛИП КОЛЕВ ПЕЙЧЕВ

ИВАН КИТОВ ЛЕСОВ

СОБСТВЕНИК

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ГЬОНДЕРСКА

0,012

Частна

Частна

0,012

0,012

Частна

0,012

АНАНИ ВАСИЛЕВ ГЬОНДЕРСКИ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАЙГУНСКИ

ЯНЕ ПАНЧЕВ БАЙГУСКИ

Частна

0,012

НИКОЛА МИТЕВ КАЛЬОНСКИ

КОСТАДИН СТЕФАНОВ ТЕРЗИИСКИ

ВЕЛИН ПАНЧЕВ КРАЛЕВ

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ КРАЛЕВ

ТЕМЕЛАКИ МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

ИВАН МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

АСЕН ДИМИТРОВ КОЛЧАКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

СТАНКО КОЛЕВ ПЕЙЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ПЕТКОВ

ИВАН ВЕЛИНОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ЧАЛЕВ

Частна ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

2 лв

1 лв

1 лв

1 лв

4 лв

28 008 лв

1 085 лв

755 лв

692 лв

65 лв

564 лв

731 лв

104 лв

360 лв

78 лв

50 лв

228 лв

222 лв

50 лв

27 лв

102 лв

77 лв

77 лв

98 лв

1 лв

3 лв

5 лв

3 лв

6 лв

6 лв

29 лв

70 лв

102 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

433

Поземлен имот

24791.0134.001

430

429

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

ІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, В КОИТО СЕ ИЗГРАЖДАТ НОВИ ЕЛ. СТЪЛБОВЕ

Селско стоп.

161,2

416

Селско стоп.

161,1

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

404

ИМОТ №

403

№

14

БРОЙ 72
С Т Р. 1 7

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

17 БРОЯ

24791.0131.050

24791.0132.027

24791.0128.013

24791.0128.015

БРОЙ ИМОТИ:

443

444

445

446

3,000

1,999

3,000

5,500

7,000

2,621

3,099

2,000

2,600

3,000

2,000

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Овощно насаждение

Овощно насаждение

4,000

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,208

Частна

0,012

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

24791,0038,009

24791,0128,008

24791,0128,009

24791,0128,010

24791,0128,011

24791,0128,043

24791,0128,044

24791,0129,007

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Друг вид нива

5,000

4,000

4,999

3,000

2,000

3,000

1,500

2,000

0,724

49 лв

3 лв

МАРИЯ ИЛИЕВА НЕДЕВА, СНЕЖАНА
СОТИРОВА ВУЧКОВА, ВЕРКА
СОТИРОВА ТОНЧЕВА, ИВАН НИКОЛОВ
Частна
ПЕЙЧЕВ, МАРУСЯ МИХАЙЛОВА
КАЛЬОНСКА,
ЕЛЕНА
ЕМИЛОВА РАШЕВА

Частна

0,082

ВЕЛИН ВАСЕВ КАЛЬОНСКИ

10 лв

57 лв

58 лв

1 лв

149 лв

6 лв

Частна

0,049

СТОЯН ВИДЕНОВ ТОНЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАЙГУНСКИ

ЯНЕ ПАНЧЕВ БАЙГУСКИ

ВАСИЛ ЯНЕВ НАЧАЛНИЧКИ

НИКОЛА КОТЕВ КАЛАПЧИЙСКИ

27 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

2 лв

2 лв

1 лв

2 лв

2 лв

2 лв

2 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

СТОЙЧО ВАСИЛЕВ ПОПОВ

Частна

0,143

Частна

0,847

Частна

Частна

0,006

0,835

Частна

0,877

СТАНКЕ ЯНЕВ КРАЛЕВ

БОРИС НАЧЕВ КЬОСЕВ

СОТИР КОТЕВ АНА ТЕРЗИЙСКИ

АНА ЯНЕВА ТОНЕВА

СТЕФАН ИЛИЕВ КАЦАРСКИ
СПАСУНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВАКОЖУШКОВА
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

СТОЯН ВИДЕНОВ ТОНЕВ

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ТОНЧЕВ

ТРЕНЕ ИЛИЕВ ФАКИРСКИ

ВЕРКА СОТИРОВА ТОНЧЕВА,
СНЕЖАНА СОТИРОВА ВУЧКОВА,
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ НЕДЕВ, ДАФИНКА
НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, СОТИР
МИХАЙЛОВ КАЛЬОНСКИ, ДАФИНКА
СТОЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА

СОБСТВЕНИК

ВЕСТНИК

454

453

452

451

450

449

448

447

Частна

0,012

0,012

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

ІІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В СЕРВИТУТА НА ЕЛ. ПРОВОД 20 kV

441

Поземлен имот

Поземлен имот

24791.0131.034

440

Поземлен имот

Поземлен имот

24791.0131.028

439

24791.0131.051

Поземлен имот

24791.0131.024

438

24791.0131.044

Поземлен имот

24791.0129.020

Овощно насаждение

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

18

442

Поземлен имот

24791.0129.016

Поземлен имот

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

437

24791.0129.012

ИМОТ №

436

435

№

15

С Т Р.
БРОЙ 72

471

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

24791,0129,016

24791,0129,019

24791,0129,020

24791,0129,021

24791,0129,024

24791,0131,022

24791,0131,023

24791,0131,024

24791,0131,025

24791,0131,027

24791,0131,028

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Овощно насаждение

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

2,000

4,500

3,000

2,600

2,700

3,000

2,000

3,000

3,000

1,000

2,000

2,000

2,800

4,000

3,500

3,570

7,200

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Частна

0,020

Частна

Частна

0,886

0,687

Частна

Частна

0,800
0,842

Частна

Частна

0,009
0,666

Частна

Частна

0,521

0,327

Частна

0,586

Частна

Частна

0,568

0,887

Частна

Частна

0,795

0,972

Частна

Частна

0,645
0,909

Частна

1,004

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

СТОЯН ВИДЕНОВ ТОНЕВ

ЙОРДАН САНЕВ КЬОСЕВ

ВАСИЛ ТОНЕВ ФАЛИН

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

СТАНКЕ ХРИСТОВ МАРИН

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ТРЕНЕ ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

ДАНАИЛ ПЕНЕВ ШАБАНОВ

ТРЕНЕ ИЛИЕВ ФАКИРСКИ

ЛАЗАР ВИДИНОВ ТОНЕВ

47 лв

3 лв

151 лв

143 лв

136 лв

113 лв

2 лв

56 лв

151 лв

89 лв

40 лв

97 лв

135 лв

165 лв

ВЕРКА СОТИРОВА ТОНЧЕВА,
СНЕЖАНА СОТИРОВА ВУЧКОВА,
РАДОСЛАВ ИЛИЕВ НЕДЕВ, ДАФИНКА
НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, СОТИР
МИХАЙЛОВ КАЛЬОНСКИ, ДАФИНКА
СТОЙЧЕВА ПЕЙЧЕВА
ЛАЗАР ИВАНОВ РАНОВ

155 лв

110 лв

68 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

АНАНИ ВАСИЛЕВ ГЬОНДЕРСКИ

РУЕН ИЛИЕВ КАЦАРСКИ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

СОБСТВЕНИК

ВЕСТНИК

470

469

468

467

466

465

464

463

Поземлен имот

Поземлен имот

24791,0129,012

24791,0129,015

Поземлен имот

24791,0129,011

Поземлен имот

Поземлен имот

24791,0129,010

24791,0129,014

Поземлен имот

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

24791,0129,008

ИМОТ №

ДЪРЖАВЕН

462

461

460

459

458

457

456

455

№

16

БРОЙ 72
С Т Р. 1 9

490

489

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

36 БРОЯ

24791,0131,034

24791,0131,035

24791,0131,043

24791,0131,044

24791,0131,048

24791,0132,027

24791,0132,028

24791,0132,029

БРОЙ ИМОТИ:

1,000

3,500

3,000

17,200

2,621

2,000

5,000

3,099

3,000

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Пасище

Овощно насаждение

Овощно насаждение

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Нива

5,000

Частна

0,015
22,315

Частна

Частна

0,584

0,706

Частна

Частна

0,912
1,794

Частна

Частна

1,752

0,579

Частна

0,005

Частна

Частна

0,453

0,068

Частна

0,759

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ТРЕНЕ ПЕНЕВ ТЕРЗИЙСКИ

ВАСИЛ ТОНЕВ ГЬОНДЕРСКИ

СОТИР КОТЕВ АНА ТЕРЗИЙСКИ

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

24791.0137.002

24791.0137.003

24791.0137.004

24791.0137.005

24791.0137.015

24791.0137.016

24791.0137.022

24791.0137.023

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

6,500

7,000

11,999

5,001

2,000

0,700

0,500

0,400

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,001
0,032
0,038
0,013
0,086
0,198
0,138
0,112

ВАСИЛ ТОНЕВ ФАЛИН

ЙОРДАН ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

АНЯ КОСТОВА ШОПОВА

ВЕЛИН ХР ПОПОВ

ТОДОРКА СОТИРОВА РАЛЧЕВА

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА РИМСКА

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЗАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

8 лв

9 лв

13 лв

6 лв

1 лв

3 лв

2 лв

1 лв

2 832 лв

1 лв

40 лв

48 лв

122 лв

155 лв

СПАСУНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВАКОЖУШКОВА
ТРЕНЕ ЗАРЕВ БУЮКЛИЙСКИ

39 лв

5 лв

298 лв

1 лв

77 лв

52 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ДИМИТЪР ПАНЧЕВ КРАЛЕВ

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ

СТЕФАН ИЛИЕВ КАЦАРСКИ

насл. на ГЕОРГИ ЗАРЕВ ПОПОВ

ЖИВКО ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

АСЕН МИТЕВ ПЕЙЧЕВ

СОБСТВЕНИК

ІV. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНАТА Т.Т. ЛИНИЯ ПРИ КМ 320+200

Поземлен имот

24791,0131,033

Друг вид нива

4,000

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ВЕСТНИК

488

487

486

485

484

483

482

Поземлен имот

24791,0131,030

Друг вид нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

481

480

479

478

Поземлен имот

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

24791,0131,029

ИМОТ №

20

477

476

475

474

473

472

№

17

С Т Р.
БРОЙ 72

8 БРОЯ

252 БРОЯ

БРОЙ ИМОТИ:

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

БРОЙ ИМОТИ:

ИМОТ №

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

509

Частна

4,587
39,263

9,899

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Овощна градина

Частна

4,561
11,599

Ниви (орна земя)

Частна

0,462
3,145

Ниви (орна земя)

Частна

1,902
2,321

Ниви (орна земя)

Частна

0,330

1,351

Ниви (орна земя)

Частна

0,331

1,342

Ниви (орна земя)

Частна

0,637

5,356

Овощна градина

Частна

0,855

2,076

Мери и пасища

Частна

0,858

1,864

Мери и пасища

Частна

0,768

1,750

Мери и пасища

Частна

0,858

2,002

Мери и пасища

СПАС ВАСЕВ ДЖАМБАЗОВ

ДИМИТЪР САВЕВ РАДОВ

ВАСИЛ МИТОВ ТРЕНЧЕВ

ЗЛАТКО КРЪСТЕВ СТАНКОВ

КОСТАДИН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

СВИЛЕН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

ИГНАТ ИЛИЕВ ЙОВЕВ

ФИЛИП АНДРЕЕВ ЙОВЕВ

РУМЯНА ЯНКОВА ЙОВЕВА

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ЙОВЕВА

ПЕТРУН АНДРОВ ЙОВЕВ

СВИЛЕН МИТОВ КОВАЧКИ

МАЦА ВАСЕВА ТРЕНЧЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЗАФИРОВ ГУШАНСКИ

ГЕОРГИ ЯНЕВ ШОПСКИ

СВИЛЕН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

КОСТАДИН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

ИВАН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

ИВАН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

7 075 лв

780 лв

775 лв

79 лв

323 лв

56 лв

56 лв

108 лв

145 лв

146 лв

131 лв

146 лв

289 лв

1 148 лв

323 лв

1 521 лв

295 лв

316 лв

334 лв

104 лв

ВЕСТНИК

508

507

506

505

504

503

502

501

500

499

Частна

1,700

4,036

Мери и пасища

Частна

5,740

12,652

Мери и пасища

Частна

1,902

3,998

Мери и пасища

Частна

7,606

16,604

Мери и пасища

Частна

1,736

3,697

Мери и пасища

Частна

1,860

3,703

Мери и пасища

Частна

1,965

3,607

Овощна градина

Частна

1,300

Ниви (орна земя)

0,605

І.1. Селско стопанство

30 910 лв

43 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ДЪРЖАВЕН

498

497

496

495

494

493

492

491

Селско
91,1
стопанство
Селско
91,2
стопанство
Селско
91,3
стопанство
Селско
91,4
стопанство
Селско
91,5
стопанство
Селско
91,6
стопанство
Селско
91,7
стопанство
Селско
91,8
стопанство
Селско
91,9
стопанство
Селско
91.10
стопанство
Селско
91,11
стопанство
Селско
91,12
стопанство
Селско
91,13
стопанство
Селско
91,14
стопанство
Селско
91,15
стопанство
Селско
91,16
стопанство
Селско
91,17
стопанство
Селско
91,18
стопанство
Селско
91,19
стопанство
БРОЙ ИМОТИ:
19 БРОЯ

СОБСТВЕНИК

0,619
ОБЩО за землище на с. ДЯКОВО, ЕКАТТЕ 24791
304,920
Землище на с. ТОПОЛНИЦА, ЕКАТТЕ 72758

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

І. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ, ДРУГИ КАДАСТРАЛНИ ЕДИНИЦИ и СОБСТВЕНОСТ по НОМЕРА на ИМОТИ

№

18

БРОЙ 72
С Т Р. 2 1

БРОЙ ИМОТИ:

ИМОТ №

19 БРОЯ

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)
39,263

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

7,22

8,1

9,1

9,2

9,3

511

512

513

514

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

17,42

17,43

17,44

17,45

17,46

533

535

536

537

Селско стоп.

Селско стоп.

18,3

539

-"-

18,1

538

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

2,000

3,302

5,000

10,987

9,730

9,308

6,601

4,638

4,693

9,999

10,004

8,504

10,011

14,197

3,697

3,896

4,404

27,701

6,287

4,095

3,299

3,496

12,806

13,301

Частна
Частна

1,221

Частна

0,858

2,019

Частна

Частна

7,339

Частна

Частна

3,117

0,832

Частна

3,896

1,155

Частна

0,720

Частна

Частна

0,426

1,011

Частна

4,435

Частна

Частна

2,742

0,829

Частна

1,016

Частна

Частна

0,061

Частна

Частна

7,813

1,108

Частна

0,089

5,323

Частна

0,069

Частна

Частна

0,538

3,957

Частна

0,503

Частна

Частна

0,707

Частна

Частна

7,867

4,647

Частна

0,013

0,045

Частна

0,058

ЙОРДАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ДЯКОВ

ФИЛИП МИЛАНОВ ТОДОРОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

МАЛИН ГРИГОРОВ ДЖОКИН

ГЕОРГИ ПЕТКОВ РАНОВ

АНГЕЛ КОТЕВ ШИЛИГАРСКИ
ЛЮБА И КОСТАДИН НЕСТОРОВИ
ХАНДЖИЙСКИ
РАЙНА КОСТАДИНОВА МИЦОВА

СИМЕОН МИЛАНОВ ТОДОРОВ

ЙОРДАН КРЪСТЕВ СТАНКОВ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

КРУМ БОНЕВ МАРОЧКИ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СТОЯН РАНЕВ ТОДОРОВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ДЯКОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗАХОВ

СТЕФКА ДИМИТРОВА МИНИЧКА

СТОЯН РАНЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ЗАРЕВ БАБУНСКИ

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ВЕЛИН РАНГЕЛОВ ДЖЕЛЕКАРСКИ

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ

ЙОРДАН КРЪСТЕВ СТАНКОВ

БОРИС ЛАЗАРОВ ЧАЛЪКОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЩРАКОВ
СВИЛЕН И КИРИЛ БОНЕВИ
ПОПУНКОВИ
ДИШО СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ

ЯНЕ СПАСОВ ТОДОРОВ

СТОЯН РАНЕВ ТОДОРОВ

СПАС МИЛАНОВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР ЩЕРИЕВ КАЦАРСКИ

446 лв

738 лв

314 лв

304 лв

422 лв

370 лв

303 лв

292 лв

1 403 лв

1 043 лв

12 лв

1 224 лв

1 934 лв

821 лв

1 027 лв

190 лв

156 лв

1 169 лв

723 лв

268 лв

16 лв

2 059 лв

23 лв

18 лв

142 лв

133 лв

186 лв

2 073 лв

3 лв

15 лв

ВЕСТНИК

-"-

Селско стоп.

17,39

534

Селско стоп.

17,19

Селско стоп.

16,24

527

532

Селско стоп.

16,10

526

531

Селско стоп.

16,9

525

Селско стоп.

Селско стоп.

16,8

524

17,18

Селско стоп.

10,16

523

530

Селско стоп.

10,15

522

Селско стоп.

Селско стоп.

10,14

521

Селско стоп.

Селско стоп.

10,13

520

16,25

Селско стоп.

10,12

519

16,26

Селско стоп.

10,9

518

528

Селско стоп.

517

1,502

1,302

1,001

20,746

3,199

4,302

ДЪРЖАВЕН

529

Селско стоп.

9,6

10,8

516

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ливади

Ливади

І.1. Селско стопанство

7 075 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

22

515

Селско стоп.

7,21

510

СОБСТВЕНИК

ОБЩО за Землище на с. ТОПОЛНИЦА, ЕКАТТЕ 72758

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

Землище на с. ДЕЛЯН, ЕКАТТЕ 20612

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

І. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ, ДРУГИ КАДАСТРАЛНИ ЕДИНИЦИ и СОБСТВЕНОСТ по НОМЕРА на ИМОТИ

№

19

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

18,12

18,13

18,14

18,15

18,16

18,17

18,18

18,19

18,20

18,21

18,22

18,23

18,24

18,25

18,30

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

24,8

24,9

24,10

24,12

24,13

25,39

565

566

567

568

569

570

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

25,41

25,42

25,43

572

573

574

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

25,44

25,45

25,46

575

576

577

Ниви (орна земя)

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

0,556

0,668

0,666

0,760

1,011

1,431

2,964

2,105

0,902

1,177

0,948

0,948

0,947

0,946

2,946

3,006

4,294

5,002

4,498

3,995

3,304

2,000

2,001

1,503

0,999

1,302

1,002

2,001

1,350

1,699

1,001

1,000

2,002

3,000

3,076

2,500

4,389

3,275

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,805
0,576
0,595
0,087
1,476

Частна
Частна

0,556

Частна

0,749

Частна

Частна

1,011

0,668

Частна

1,417

0,666

Частна

1,778

Частна

Частна

0,961

0,076

Частна

0,687

Частна

Частна

0,753

0,743

Частна

0,593

Частна

Частна

0,408

1,177

Частна ВЛАДИМИР,ОГНЯН СИМОВИ КАЛЕИНИ

0,570

Частна

Частна

0,464

0,948

Частна

0,990

Частна

Частна

0,683

0,912

Частна

0,843

Частна

Частна

0,488

0,773

Частна

0,500

Частна

Частна

0,945

Частна

Частна

1,342

0,626

Частна

1,329

1,073

Частна

1,032

МИТРА КОСТОВА ПОПОВА

Частна

СТОИЛ ДАМЯНОВ КАЦАРСКИ

ВАСИЛ МИТЕВ АНГЕЛОВ

ЕВТИМ СТОЯНОВ ДЖОКИН

ВЕЛИН СТАНКОВ ПОПОВ

СТАНКО ВЕЛИНОВ ПОПОВ

ФИЛИП СТЕФАНОВ КАЦАРСКИ

ВИДИН ДОЙЧИНОВ БАБУНСКИ

ДАМЯН НИКОЛОВ КАЦАРСКИ

ВЕЛИН СТАНКОВ ПОПОВ

СТАНКО ВЕЛИНОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ЧАЛЪКОВ

ДАМЯН НИКОЛОВ КАЦАРСКИ

БОРИС ЛАЗАРОВ ЧАЛЪКОВ

ХРИСТО ДАКИЕВ ЧАЛЪКОВ

ИЛИЯ ТОШЕВ ПЕТРУНОВ

ВИТАН АНДРЕЕВ ПЕТРУНОВ

ВИДИН ДОЙЧИНОВ БАБУНСКИ

СТОЯН ПАВЛОВ ШОПОВ

ИЛИЯ СТАМОВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР КРУМОВ ТАУШАНСКИ

ЗЛАТКО КРЪСТЕВ СТАНКОВ

КРУМ БОНЕВ МАРОЧКИ

СЕТКА СТЕФАНОВА ГЬОНЕВА

ИЛИЯ КОСТОВ МИНИЧКИ

ВАСИЛ СТОИЛОВ МАНЧЕВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ

ИВАН ДИНЕВ СТАНКОВ

СТАНОЙ СТАНКОВ ДУНКОВ

ВЛАДИМИР ЩЕРИЕВ КАЦАРСКИ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ВЕЛИН РАНГЕЛОВ ДЖЕЛЕКАРСКИ

АЛЕКСАНДЪР ЧИМЕВ МИЛЕНКОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

АСЕН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

ВЕЛИН ГРИГОРОВ ДЖОКИН

МЕТОДИ БОНЕВ ПОПОВ

ТЕМЕЛАКИ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

СТАЙКО НИКОЛОВ ГЪРБЕВ

Частна

1,711

СОБСТВЕНИК

1,245

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

147 лв

176 лв

175 лв

197 лв

266 лв

373 лв

469 лв

20 лв

272 лв

430 лв

346 лв

333 лв

283 лв

229 лв

392 лв

539 лв

32 лв

218 лв

211 лв

294 лв

351 лв

251 лв

275 лв

217 лв

149 лв

208 лв

170 лв

362 лв

250 лв

308 лв

178 лв

183 лв

345 лв

491 лв

486 лв

377 лв

625 лв

455 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

-"-

Селско стоп.

25,40

571

-"-

Селско стоп.

Селско стоп.

24,6

24,7

563

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

564

552

Селско стоп.

18,4

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

541

ИМОТ №

540

№

20

БРОЙ 72
С Т Р. 2 3

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

25,47

25,48

25,49

25,50

25,51

25,52

25,53

25,54

25,55

25,56

25,57

25,58

25,59

25,60

25,61

25,62

25,63

25,64

25,65

25,66

25,67

25,68

25,69

25,70

25,71

25,72

25,74

25,75

25,76

25,77

25,78

25,79

25,80

25,81

25,82

25,83

25,84

25,85

25,86

25,87

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

579

ИМОТ №

578

№

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

1,946

0,411

0,413

0,411

0,415

0,319

0,320

0,319

0,319

0,325

0,436

0,217

0,217

0,435

3,795

0,261

0,258

0,261

0,260

0,502

0,461

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

1,642
1,558
0,321
0,317
0,317
0,159
0,158
0,159
0,158
0,317
0,318
0,317
0,317
0,317
0,057
2,120
0,566
1,122
0,461
0,308
0,260
0,261
0,258
0,261
0,589
0,395
0,142
0,217
0,352
0,253
0,257
0,257
0,257
0,255
0,324
0,325
0,323
0,320
1,319

БОРИС СТАНКОВ ШОПСКИ

ЛЮБЕН ВАСЕВ ШОПОВ

БЛАГОЙ ВАСЕВ ШОПСКИ

КИРИЛ ЗЛАТКОВ ШОПОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ШОПОВ

НИКОЛА ПАВЛОВ ШОПОВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ШОПОВ

СВИЛЕН ПАВЛОВ ШОПСКИ

ИВАН ПАВЛОВ ШОПСКИ

СТОЯН ПАВЛОВ ШОПОВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ШОПОВ

ЯНКО ДИМИТРОВ БАБУНСКИ

ФИЛИП ДИМИТРОВ БАБУНСКИ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

СИМО ЗАШЕВ УЗУНОВ

БЛАГОЙ ВАСЕВ ШОПСКИ

ЛЮБЕН ВАСЕВ ШОПОВ

КИРИЛ ЗЛАТКОВ ШОПОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ШОПОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ШОПОВ

БОРИС СТАНКОВ ШОПСКИ

ЛЮБА РАНГЕЛОВА КАЦАРСКА

ГЕОРГИ СОТИРОВ УЗУНОВ

БОРИС СТАНКОВ ШОПСКИ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ШОПОВ

СВИЛЕН ПАВЛОВ ШОПСКИ

ИВАН ПАВЛОВ ШОПСКИ

НИКОЛА ПАВЛОВ ШОПОВ

СТОЯН ПАВЛОВ ШОПОВ

КИРИЛ ЗЛАТКОВ ШОПОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ШОПОВ

ЛЮБЕН ВАСЕВ ШОПОВ

БЛАГОЙ ВАСЕВ ШОПСКИ

БОРИС СТАНКОВ ШОПСКИ

ЛЮБЕН РАНЕВ УЗУНОВ

СИМО ЗАШЕВ УЗУНОВ

ЛЮБЕН РАНЕВ УЗУНОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ ЧАЛЪКОВ

ГЕОРГИ СОТИРОВ УЗУНОВ

СОБСТВЕНИК

348 лв

84 лв

85 лв

86 лв

85 лв

67 лв

68 лв

68 лв

68 лв

67 лв

93 лв

57 лв

37 лв

104 лв

155 лв

69 лв

68 лв

69 лв

69 лв

81 лв

121 лв

296 лв

149 лв

559 лв

15 лв

84 лв

84 лв

84 лв

84 лв

84 лв

42 лв

42 лв

42 лв

42 лв

84 лв

84 лв

85 лв

411 лв

433 лв

362 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

1,122

0,566

2,859

0,057

0,317

0,317

0,317

0,318

Частна

1,372

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

0,317

0,158

0,159

0,158

0,159

0,317

0,317

0,321

1,643

1,642

1,372

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

24

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

21

С Т Р.
БРОЙ 72

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

28,8

55,3

55,28

55,29

55,31

55,35

649

651

652

653

654

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

55,36

55,37

55,38

655

657

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

Ливади

1,197

3,001

3,011

8,301

7,749

1,902

1,137

5,817

2,207

2,290

1,125

3,130

2,901

1,822

2,464

0,801

2,801

3,564

2,537

3,501

0,725

0,725

0,501

0,497

0,057

0,057

0,057

0,057

0,057

0,213

0,212

0,212

0,212

0,212

0,212

0,212

0,213

0,212

0,212

0,211

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,212
0,212
0,092
0,057
0,057
0,057
0,057
0,057
0,217
0,208
0,481
0,560
0,314
0,300
0,497
0,442
0,801
2,071
1,536
0,441
0,464
0,191
0,260
0,165
0,952

Частна
Частна
Частна

1,053
0,915
0,312

Частна

Частна

0,212

Частна

Частна

0,212

5,228

Частна

0,212

2,462

Частна

0,212

Частна

Частна

0,213

Частна

Частна

0,212

0,541

Частна

0,212

1,851

Частна

0,189

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

РАДА СТОИЛОВА БАБУНСКА

АСЕН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

СИМЕОНКА ДАШЕВА КОВАЧКА

СВИЛО МАРТИНОВ ДЕЯНОВ

СЕТКА ГЕОРГИЕВА ЧАКОВА

МАРГАРИТА ЙОСИФОВА ЯНЕВА

ИЛИЯ КРЪСТЕВ СТАНКОВ
насл. на МЛАДЕНКА ПАВЛОВА
БАБУНСКА
ВЕЛЕ ПЕНЕВ ПУГЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ ДЯКОВ

ИВАНКА САНДЕВА МАНЧЕВА

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

СИМЕОН КОСТОВ ДЯКОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ЧАКОВ

ВЕЛИН СТОЯНОВ ПЕТРУНОВ

БУДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРУНОВ

БОРИС СТОЕВ ФИЧЕРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЧИМЕВ МИЛЕНКОВ

КИРИЛ КОСТОВ МАРОЧКИ

ИЛИЯ СТАМОВ ТОДОРОВ

МИТРА КОСТОВА ПОПОВА

МЕТОДИ БОНЕВ ПОПОВ

МОМЧИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ

КРУМ СТОЯНОВ ПОПОВ

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ШОПОВ

КИРИЛ ЗЛАТКОВ ШОПОВ

СТРАШИМИР СТАНКОВ ШОПОВ

ГЕОРГИ СТАНКОВ ШОПОВ

ВИТАН СТАНКОВ ШОПОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЯНКО ДИМИТРОВ БАБУНСКИ

ФИЛИП ДИМИТРОВ БАБУНСКИ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ШОПОВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ШОПОВ

ИВАН ПАВЛОВ ШОПСКИ

НИКОЛА ПАВЛОВ ШОПОВ

СТОЯН ПАВЛОВ ШОПОВ

СВИЛЕН ПАВЛОВ ШОПСКИ

ЛЮБЕН ВАСЕВ ШОПОВ

БЛАГОЙ ВАСЕВ ШОПСКИ

СОБСТВЕНИК

53 лв

156 лв

179 лв

1 046 лв

419 лв

315 лв

92 лв

162 лв

44 лв

69 лв

50 лв

122 лв

116 лв

405 лв

546 лв

211 лв

116 лв

131 лв

79 лв

83 лв

148 лв

127 лв

55 лв

57 лв

15 лв

15 лв

15 лв

15 лв

15 лв

24 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

56 лв

50 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

656

650

Селско стоп.

25,133

Селско стоп.

25,119

640

648

Селско стоп.

25,118

639

Селско стоп.

Селско стоп.

25,117

638

25,132

Селско стоп.

25,110

637

647

Селско стоп.

25,109

636

Селско стоп.

Селско стоп.

25,108

635

25,131

Селско стоп.

25,107

634

646

Селско стоп.

25,106

633

Селско стоп.

Селско стоп.

25,105

632

25,130

Селско стоп.

25,104

631

645

Селско стоп.

25,103

630

Селско стоп.

Селско стоп.

25,102

629

25,128

Селско стоп.

25,100

628

644

Селско стоп.

25,99

627

Селско стоп.

Селско стоп.

25,98

626

25,127

Селско стоп.

25,97

625

643

Селско стоп.

25,96

624

Селско стоп.

Селско стоп.

25,95

623

Селско стоп.

Селско стоп.

25,94

622

25,120

Селско стоп.

25,93

621

25,126

Селско стоп.

25,92

620

641

Селско стоп.

25,91

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ДЪРЖАВЕН

642

Селско стоп.

25,90

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

619

ИМОТ №

618

№

22

БРОЙ 72
С Т Р. 2 5

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

55,43

55,44

55,45

55,46

55,47

55,48

55,54

56,32

57,2

57,3

57,4

57,5

662

663

664

666

667

668

669

670

671

672

673

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

70,4

70,5

70,6

70,7

71,18

71,19

71,21

71,25

71,26

71,27

71,28

71,29

71,30

85,1

85,3

85,4

85,6

85,7

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

692

691

2,501

2,103

3,000

3,697

9,502

2,662

3,888

5,212

5,288

27,893

11,307

11,661

8,003

11,026

2,920

2,857

2,597

1,981

2,803

ИВАН АСЕНОВ ГАГАЛОВ

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

3,500
2,862
1,637
0,238
0,108
0,750
1,392
1,568

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

2,597
2,194
0,561
0,227
0,349
0,898
0,993
2,623
0,861
0,866
0,474
0,130
5,566
1,965
1,540
1,092
1,305

Частна

Частна ПЕТЪР И ВАНГЕЛ НОВЕВИ КАЦАРСКИ

3,349

Частна

Частна

6,072

1,981

Частна

0,119

1,921

Частна

2,820

БЛАГОЙ БОЖИЛОВ КАЦАРСКИ

АСЕН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

ИВАН ХРИСТОВ ЧАКОВ

СТОИЛ СТОЯНОВ ПЕТРУНОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРУНОВ

АСЕН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

СВИЛЕ ПЕТРОВ СТЪРШЕЛОВ

КРУМ СТОЯНОВ ЗАХОВ

ДАМЯН НИКОЛОВ КАЦАРСКИ

ГЕОРГИ ЗАРЕВ БАБУНСКИ

ИВАН ДОЙЧИНОВ БАБУНСКИ

ГЕОРГИ СОТИРОВ УЗУНОВ

ВЕЛИН РАНГЕЛОВ ДЖЕЛЕКАРСКИ

РАДА СТОИЛОВА БАБУНСКА

ФИЛИП СТОЯНОВ ЗАХОВ

СВИЛЕН ЙОСИФОВ ГЬОНЕВ

ДОБРИН АЛЕКСОВ МАНЧЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ЗАХОВ

МАЛИНКА СТОЯНОВА ДЖОКИНА

ВЕЛИН СТАНКОВ ПОПОВ

СТАНКО ВЕЛИНОВ ПОПОВ

СТАНИМИР СТАНКОВ ПОПОВ

ИВАН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

СЛАВЕ ИГНАТОВ ВАТРАЧКИ

НИКОЛА ЯНЕВ СТАНКОВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ШОПОВ

ЛАЗАР СТОИЛКОВ БАБУНСКИ

ВАСИЛ МИТЕВ АНГЕЛОВ

СТОЯН ГАЛЕВ ПЕТКОВ

МЕТОДИ БОНЕВ ПОПОВ

МАРИЯ СТЕФАНОВА КИТОВА

КОСТАДИН ВАСЕВ БАНКОВ

СВИЛЕН СТАНКОВ БАБУНСКИ

Частна
Частна

МЕТОДИ СТАНКОВ ГАГАЛОВ

0,630

Частна

0,358

СОБСТВЕНИК

4,168

Частна

0,027

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

222 лв

186 лв

262 лв

334 лв

1 113 лв

22 лв

81 лв

147 лв

146 лв

446 лв

169 лв

153 лв

59 лв

39 лв

38 лв

149 лв

177 лв

135 лв

702 лв

573 лв

509 лв

274 лв

39 лв

40 лв

278 лв

487 лв

665 лв

636 лв

1 214 лв

20 лв

479 лв

709 лв

107 лв

61 лв

5 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

690

689

Ниви (орна земя)
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

2,101

1,899

1,235

0,999

9,888

3,589

6,400

3,500

3,401

14,871

2,942

2,820

4,168

3,098

2,999

1,002

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ДЪРЖАВЕН

688

Селско стоп.

57,6

674

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

Ниви (орна земя)

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

26

-"-

Селско стоп.

665

Селско стоп.

55,41

55,42

660

Селско стоп.

55,40

661

Селско стоп.

55,39

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

659

ИМОТ №

658

№

23

С Т Р.
БРОЙ 72

715

714

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

Селско стоп.

85,10

85,11

85,12

85,13

85,14

85,15

85,16

85,17

85,18

85,19

85,21

85,22

85,23

85,25

85,26

85,28

85,29

85,32

85,33

89,33

90,7

-"-

Селско стоп.

85,9

Ниви (орна земя)

Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Ниви (орна земя)

Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения
Изоставени трайни
насаждения

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

6,400

1,081

1,503

1,361

1,380

3,753

3,063

5,402

4,234

3,237

7,177

1,088

2,576

1,905

1,323

15,815

7,108

7,782

17,310

5,368

2,600

2,649

1,501

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

1,075
1,163
1,419
0,431
0,599

Частна

0,888

1,758

Частна

1,071

Частна

Частна

0,070

3,063

Частна

1,323

Частна

Частна

7,877

0,020

Частна

3,980

Частна

Частна

4,335

3,565

Частна

8,002

Частна

Частна

2,664

3,237

Частна

1,298

Частна

Частна

1,342

0,665

Частна

0,782

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ИВАН ХРИСТОВ ЧАКОВ

КОСТАДИН СТОИЛОВ КАЦАРСКИ

КИРИЛ ИВАНОВ МАШКУДАНСКИ

102 лв

73 лв

241 лв

198 лв

183 лв
КИРИЛ КОСТОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ РАНЕВ БАЧЕВ

299 лв

582 лв

3 лв

677 лв

615 лв

113 лв

151 лв

182 лв

12 лв

225 лв

1 575 лв

756 лв

824 лв

1 600 лв

453 лв

221 лв

228 лв

133 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

РАНГЕЛ ВИДИНОВ МАШКУДАНСКИ

ТЕМЕЛАКИ СОТИРОВ БАЧЕВ

АСЕН РАНОВ БАЧЕВ

ЙОРДАН СТАНКЕВ МАШКУДАНСКИ

ХРИСТО ВАСЕВ МАШКУДАНСКИ

ЛАЗАР САНДЕВ БАЧЕВ

ЙОРДАН СПАСОВ СТОИЧКОВ

ТЕМЕЛАКИ БАНЕВ АНГАРЕВ

ВЕЛИН СПАСОВ ЧУШЕВ

НИКОЛА СЕРАФИМОВ АРНАУТСКИ

ИВАН СТАНОЕВ СКЕНДЕРСКИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАНИН

БОЯН ГЕОРГИЕВ АНАСТАСОВ

ВАСИЛ МИТОВ ХРИСТОВ

ВОИН ИВАНОВ МИЛЕВ

МИТРА КОСТОВА ПОПОВА

ИГНАТ ЯНЕВ КАЦАРСКИ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТАНКОВ

СЕТКА ГЕОРГИЕВА ЧАКОВА

СОБСТВЕНИК

ВЕСТНИК

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

Селско стоп.

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

85,8

ИМОТ №

ДЪРЖАВЕН

703

702

701

700

699

698

697

696

695

694

693

№

24

БРОЙ 72
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БРОЙ ИМОТИ:

ИМОТ №

206 БРОЯ

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

248,783

734

733

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

16 БРОЯ

20612.0010.013

20612.0010.014

20612.0010.015

20612.0016.025

20612.0017.018

20612.0017.042

20612.0017.043

20612.0017.044

20612.0017.045

20612.0017.046

20612.0017.046

20612.0017.046

20612.0028.008

БРОЙ ИМОТИ:

2,207

10,987

10,987

10,987

9,73

9,308

6,601

4,638

10,004

10,011

6,287

4,095

3,299

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,207
0,282
0,015
0,024
0,057
0,072
0,103
0,148
0,160
0,191
0,191
0,191
0,094
1,938

Частна

0,095

ИЛИЯ КРЪСТЕВ СТАНКОВ

МАЛИН ГРИГОРОВ ДЖОКИН

ФИЛИП МИЛАНОВ ТОДОРОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ РАНОВ

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

20612.0010.008

20612.0010.012

20612.0010.015

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

6,287

3,496

13,301

Частна
Частна
Частна

0,002
0,003
0,002

ГЕОРГИ ЗАРЕВ БАБУНСКИ

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ

БОРИС ЛАЗАРОВ ЧАЛЪКОВ

1 лв

1 лв

1 лв

619 лв

25 лв

70 лв

70 лв

70 лв

59 лв

54 лв

38 лв

ЛЮБА И КОСТАДИН НЕСТОРОВИ
ХАНДЖИЙСКИ
РАЙНА КОСТАДИНОВА МИЦОВА

26 лв

15 лв

6 лв

4 лв

74 лв

55 лв

25 лв

24 лв

4 лв

АНГЕЛ КОТЕВ ШИЛИГАРСКИ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

ГЕОРГИ ЗАРЕВ БАБУНСКИ

КИРИЛ ДИМИТРОВ СТАНКОВ

ВЕЛИН РАНГЕЛОВ ДЖЕЛЕКАРСКИ

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАХОВ

СТАЙКО НИКОЛОВ ГЪРБЕВ

БОРИС ЛАЗАРОВ ЧАЛЪКОВ

ІІІ. РЕГИСТЪР НА ОТЧУЖДЕНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТИ ПРИ ИЗМЕСТВАНЕ НА НАПОИТЕЛНИТЕ ТРЪБИ

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид ливада

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

3,496

Частна

0,091

0,016

ВЕСТНИК

732

731

730

729

728

727

726

725

Поземлен имот

20612.0010.012

5,098

13,301

59 481 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ДЪРЖАВЕН

724

723

722

721

Друг вид нива

Земеделска
територия

20612.0010.011
Друг вид нива

Друг вид нива

Поземлен имот

20612.0010.008

СОБСТВЕНИК

28

720

719

718

717

716

Частна

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

ІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНИТЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ

№

25

С Т Р.
БРОЙ 72

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

7 БРОЯ

20612.0017.018

20612.0016.024

20612.0017.039

БРОЙ ИМОТИ:

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

20612.0016.025

ИМОТ №

4,693

14,197

10,004

10,011

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид ливада

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

Частна
Частна
Частна

0,003
0,003
0,002
0,018

Частна

0,003

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

7 БРОЯ

20612.0089.017

20612.0089.018

20612.0089.020

20612.0089.021

20612.0089.023

20612.0089.022

БРОЙ ИМОТИ:

3,401

2,501

2,284

0,999

3,007

2,784

3,074

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,778
1,048
0,030
0,679
0,061
0,963
3,594

Частна

0,035

753

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

Поземлен имот

20612,0055,027

20612,0055,031

20612,0055,032

20612,0055,035

20612,0055,036

20612,0055,037

20612,0055,038

20612,0055,039

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

1,002

1,197

3,001

0,3011

8,301

3,191

7,749

2,79

Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна

0,028
0,086
0,025
0,068
0,038
0,068
0,019
0,024

ИВАН АСЕНОВ ГАГАЛОВ

РАДА СТОИЛОВА БАБУНСКА

АСЕН КОЛЕВ КАЦАРСКИ

СИМЕОНКА ДАШЕВА КОВАЧКА

СВИЛО МАРТИНОВ ДЕЯНОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ГАГАЛОВ

СЕТКА ГЕОРГИЕВА ЧАКОВА

ИВАН КОСТОВ ДЖОКИН

ЛЮБЕН КОСТОВ ХРИСТОВ

ИВАН КОСТОВ ДЖОКИН

ВИТАН АНДРЕЕВ ПЕТРУНОВ

НИКОЛА СОТИРОВ ДЕЯЧКИ

КРУМ СТОЯНОВ ПОПОВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ЗАХОВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ ЗАХОВ

4 лв

3 лв

12 лв

6 лв

12 лв

4 лв

15 лв

5 лв

1 313 лв

352 лв

22 лв

248 лв

11 лв

383 лв

284 лв

13 лв

7 лв

1 лв

1 лв

1 лв

1 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ВЕСТНИК

752

751

750

749

748

747

746

V. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНА Т.Т. ЛИНИЯ ПРИ КМ 314+120

745

744

Поземлен имот

20612.0089.016

СИМЕОН МИЛАНОВ ТОДОРОВ

СТОЯН РАНЕВ ТОДОРОВ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

МИНЧО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СОБСТВЕНИК

ДЪРЖАВЕН

743

742

741

740

739

ІV.1. Селско стопанство

ІV. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ЗАСЕГНАТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА С. ТОПОЛНИЦА

738

737

736

735

№

26
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758

757

756

755

754

№

525 БРОЯ

758 БРОЯ

БРОЙ ИМОТИ:

БРОЙ ИМОТИ:

Поземлен имот

20612,0057,007

13 БРОЯ

Поземлен имот

20612,0056,032

249 БРОЯ

Поземлен имот

20612,0056,026

БРОЙ ИМОТИ:

Поземлен имот

20612,0055,044

3,037017

9,888

2,402

2,942

2,999

ПЛОЩ ИМОТ
(В ДКА)

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

ОБЩО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ:

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

Друг вид нива

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

Частна
Частна
Частна

0,031
0,099
0,043

890,944

609,347

254,921

ВИДИН ЗАРЕВ БОРЧЕВ

НИКОЛА ЯНЕВ СТАНКОВ

СТЕФКА ДИМИТРОВА МИНИЧКА

МЕТОДИ БОНЕВ ПОПОВ

МЕТОДИ СТАНКОВ ГАГАЛОВ

СОБСТВЕНИК

242 лв

215 914 лв

ОБЩО за ОБЛАСТ ПЕРНИК И ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ДЪРЖАВЕН

СРЕДНО НА ДКА:

103 258 лв

61 529 лв

109 лв

16 лв

17 лв

5 лв

4 лв

6 лв

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

ОБЩО за ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБЩО за землище на с. ДЕЛЯН, ЕКАТТЕ 20612

Частна

0,024

0,588

Частна

0,035

ЗАСЯГАЩА СЕ
ВИД
ПЛОЩ
СОБСТВЕНОСТ
(В ДКА)

30

БРОЙ ИМОТИ:

Поземлен имот

ВИД НА
ТЕРИТОРИЯТА

20612,0055,040

ИМОТ №

27
С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 72

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Приложение № 2
към т. 1
с. ДОЛНА ДИКАНЯ, ЕКАТТЕ 22085, община РАДОМИР, област ПЕРНИК – ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ
ОТЧУЖДАВАНЕ ПО ЗДС НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА АМ „СТРУМА“, ЛОТ № 1, УЧАСТЪК „ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА“ км 305+220 – км 322+000
№ Имот
по
№
ред

Собственици (наследници)

ЕГН,
ИД. № BG

Постоянен
адрес

Засегната Стойност
площ
на обезще(в кв. м)
тенията
(в лв.)

1.

2

Кметство с. Долна Диканя, махала „Гусевци“

-

-

4 258

12 140,00

2.

38

Кметство с. Долна Диканя, махала „Гусевци“

-

-

397

1 132,00

4 655

13 272,00

Всичко за отчуждаване – смесена собственост

с. ДЯКОВО, ЕКАТТЕ 24791, община ДУПНИЦА, област КЮСТЕНДИЛ – ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
№
по
ред

Имот
№

Собственици (наследници)

ЕГН

Пос- Засегнатоя- та площ
нен (в дка)
адрес

Засегната
застроена
площ
(в кв. м)

Стойност на обезщетенията
(в лв.)

1.

184.68 Костадин Темелакиев Чалев

0,008

0,000

23,00

2.

3.

Рангел Иванов Терзийски
Георги Янев Петков
184.74
Н-ци Симеон Михайлов Попов
Н-ци Бота Тренева Попова
184.75 Йордан Асенов Попов

1,502

0,000

4 283,00

4.

184.106 Кирил Костадинов Чалев

0,355

5.

184.107 Кирил Костадинов Чалев

1,021

106,530 Земя
2 736,00
Подобрения 108 000,00
2,020 Земя
1150,00
Подобрения 98 400,00
0,000
2 911,00

Всичко за отчуждаване – земя и подобрения

3,543

108,550

0,657

217 503,00

10584

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан
(Утвърдено с Решение № 410 от 10 юни 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 август
2011 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Ислямска република Пакистан (наричани по-нататък „договарящите
се страни“),
Признавайки, че членството на Република
България в Европейския съюз и произтичащите
от това задължения за Република България

изискват по-нататъшното подобряване и усъвършенстване на договорно-правната база на
двустранните икономически взаимоотношения,
Потвърждавайки волята си да развиват
позитивното влияние на традиционните си
икономически взаимоотношения,
Изразявайки своята готовност за сътрудничество в намирането на средства и начини за
укрепването и развитието на взаимноизгодното
сътрудничество,
Имайки предвид правата и задълженията,
произтичащи от Договора за присъединяване,
подписан на 25 април 2005 г., между Европейските общности и техните страни членки, от
една страна, и Република България, от друга
страна,
Вярвайки, че присъединяването на Република България към Европейския съюз ще предостави нови възможности за разширяването
на двустранното икономическо сътрудничество,
Уверени, че това споразумение ще допринесе
за развитие на икономическите връзки между тях
в новите условия и в частност за активизиране
на взаимноизгодното търговско-икономическо,
техническо и технологично сътрудничество,
се договориха, както следва:

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Член 1
Договарящите се страни ще съдействат
за развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия
за развитие на двустранното си сътрудничество
на широка основа, в частност в областите,
посочени в приложение № 1 към това споразумение.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество чрез прилагане на мерките, посочени
в приложение № 2 от това споразумение.
Член 4
Това споразумение не накърнява правата
и задълженията на договарящите се страни,
произтичащи от други международни договори, по които Република България и Ислямска
република Пакистан са страни, както и/или от
членството им в международни организации
и задълженията, произтичащи от членството
на Република България в ЕС.
Член 5
От датата на влизане в сила на това споразумение договарящите се страни създават Българо-пакистанска междуправителствена комисия
за икономическо сътрудничество, чиито задачи
и правила на функциониране са определени в
приложение № 3 от това споразумение.
Член 6
Договарящите се страни ще уреждат чрез
преговори всички разногласия, които могат да
възникнат между тях относно изпълнението
и тълкуването на това споразумение.
Член 7
Изменения в това споразумение ще бъдат
внасяни по взаимно съгласие между договарящите се страни, оформени в отделни
протоколи за всяко изменение.
Член 8
Приложенията и протоколите към това
споразумение са неразделна част от него.
Член 9
1. Това споразумение влиза в сила в деня на
получаването на второто от уведомленията, с
които договарящите се страни се уведомяват
взаимно, че вътрешните процедури, необходими за влизане в сила на споразумението,
са изпълнени.
2. Това споразумение се сключва за неопределен срок и съгласно член 9(3).
3. Всяка договаряща се страна може да
прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление до другата договаряща се страна. Прекратяването влиза в сила от първия

ВЕСТНИК
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ден на четвъртия месец, следващ датата на
получаване на уведомлението от другата договаряща се страна.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
това споразумение.
Изготвено в Исламабад на 19 януари 2011 г. в
два оригинални екземпляра на английски език,
като и двата текста са с еднаква правна сила.
За правителството
За правителството
на Република България:
на Ислямска
Николай Младенов,
република Пакистан:
министър на
Хина Рабани Кхар,
външните работи
държавен министър по
финансовите и
икономически въпроси

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– машиностроене;
– металургия;
– преработвателна промишленост;
– електронна и електромашиностроителна
промишленост;
– химическа и нефтопреработвателна промишленост;
– фармацевтична промишленост.
2. Селско стопанство:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост.
3. Горско стопанство.
4. Енергетика.
5. Научноизследователска и развойна дейност.
6. Строителство и строителна промишленост.
7. Телекомуникации, изчислителна техника
и информатика.
8. Транспорт и логистика.
9. Опазване на околната среда.
10. Туризъм.
11. Насърчаване на инвестициите.
12. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
13. Образование.
14. Здравеопазване.
15. Наука и технологии.

Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество
1. Заздравяване на икономическото сътрудничество между правителствените институции,
професионалните организации и бизнес средите,
камари и сдружения, регионалните и местни
органи, включително обмен на икономическа
информация от взаимен интерес, както и взаимни
посещения на представители на институциите и
бизнеса от двете страни.
2. Стимулиране създаването на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти,
насърчаване на взаимните контакти и посещения
на частни лица и предприемачи.
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3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, оказване на
съдействие за организирането на мероприятия
за представители на бизнеса, семинари, конференции и симпозиуми.
4. Съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6. Оказване на съдействие за развитието на
двустранната инвестиционна дейност.
7. Оказване на съдействие за откриване на
представителства и клонове на компании на
двете страни.
8. Стимулиране на международното сътрудничество.
9. Разширяване на сътрудничеството на пазарите на трети страни.
10. Обмен на информация за програми и
проекти, насърчаване на участието на предприемачите в тяхната реализация.

Приложение № 3
Задачи, структура и правила за работа на Българо-пакистанската междуправителствена комисия
за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-пакистанската междуправителствена комисия за икономическо
сътрудничество, наричана по-нататък „Комисията“, включват:
– разглеждане на въпросите за развитието на
двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подобряване на условията за икономическо сътрудничество
между организациите на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането на това споразумение.
2. Комисията е съставена от представители
на българската и на пакистанската страна.
Всяка договаряща се страна определя председател на своята част, наричан „съпредседател“.
Всеки съпредседател определя секретар на съответната част на Комисията.
За обсъждане на отделни въпроси Комисията
може да създава работни групи, определяйки
техните задачи и срокове за изпълнението им.
3. Комисията ще се съвещава най-малко
веднъж годишно, последователно в Република
България и Ислямска република Пакистан.
С ъп р едс едат ел и т е с е дог оваря т о т но сно
свикването и дневния ред на съответното заседание на Комисията не по-късно от 1 месец
предварително.
Въпроси, които не са били изрично включени
в предварителния дневен ред, могат да бъдат
обсъждани на заседанията на Комисията със
съгласието на съпредседателите.
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Извънредно заседание на Комисията или на
нейните съпредседатели може да бъде свикано
по предложение на всеки от съпредседателите.
На заседанията на Комисията могат да бъдат
канени съветници и експерти.
Работният език на Комисията е английският.
За всяко заседание и проведените обсъждания се съставя протокол, който се изготвя на
английски език.
В периода между заседанията съпредседателите на Комисията или секретарите по указания
на съпредседателите обсъждат в работен порядък
въпроси, свързани с дейността на Комисията.
10462

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическатa интеграция между
правителството на Република България и
правителството на Република Македония
(Одобрен с Решение № 648 от 31 август 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 септември 2011 г.)
Стремейки се да насърчат по-нататъшното
развитие на добросъседските отношения и
да укрепят непрекъснатото сътрудничество
в областите от взаимен интерес в сферата
на европейската и евро-атлантическата интеграция,
вземайки предвид, че Република България
е държава – членка на Европейския съюз, и че
стратегическата цел на Република Македония е
да бъде присъединена към Европейския съюз,
вземайки предвид членството на Република
България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и че стратегическата
цел на Република Македония е да се присъедини към НАТО в близко бъдеще,
вземайки предвид Договора за присъединяване на Република България към Европейския
съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и приспособяването към договорите, на които е бил
основан ЕС, Споразумението за стабилизация
и асоцииране между Република Македония и
Европейските общности и техните държави
членки, както и Годишната национална програма на Република Македония по Плана за
действие за членство в НАТО,
потвърждавайки отново значимостта на
Съвместната декларация между министърпредседателя на Република България и председателя на правителството на Република
Македония от 1999 г., служеща като основа
за насърчаване и развитие на съвременни
междудържавни отношения,
страните се споразумяха за следното:
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Член 1
Страните поемат ангажимента да насърчават
сътрудничеството помежду си в областта на
европейската и евро-атлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на
Република Македония за присъединяването
є към Европейския съюз и НАТО. Като общ
интерес в двустранните отношения страните ще
си оказват съдействие с цел постигане на повисоко обществено съзнание по отношение на
европейските и евро-атлантическите ценности.
Член 2
Страните ще си сътрудничат, за да допринесат за подобряването на дейностите,
предприемани от тях по отношение на европейските въпроси и по-специално във връзка
с подготовката на Република Македония за
присъединяването є към ЕС. Сътрудничеството ще се осъществява в следните области:
1. Хармонизиране на националното законодателство на Република Македония с acquis
communautaire, като се поставя акцент върху
приоритетите в този процес.
2. Укрепване на институционалната структура на Република Македония, т.е. осигуряване
на прилагането на законите, както и подготовка и насърчаване на професионалните
умения на държавните служители, отговарящи
за европейските въпроси.
3. Участие в туининг и други проекти за
укрепване на административния капацитет,
финансирани по програми на ЕС.
4. Координиране на чуждестранното съдействие с оглед постигането на максимален
ефект от използването на финансовите инструменти на Европейския съюз.
5. Превод на европейското законодателство
и предоставяне на ноу-хау относно методите
за осъществяване на превода и подбора на
приоритети.
6. Информиране на обществеността за
развитието на процесите в Европейския съюз.
7. Провеждане на съвместни консултации,
инициативи и други дейности за популяризиране на постиженията на двете страни в
областта на европейската интеграция.
8. Организиране на консултации с цел
обмяна на опит и добра практика, установени в процеса на преговорите на Република
България преди присъединяването є към ЕС.
Член 3
Страните ще си сътрудничат в областта
на визовата политика, граничния контрол и
миграцията. Сътрудничеството ще се осъществява чрез консултации, координация и
техническо и административно съдействие по
следните въпроси:
1. Обмяна на информация за действащото
законодателство и практика.
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2. Изграждане на информационни системи
в области, отнасящи се до визите, документите
за самоличност и граничния контрол.
3. Сигурност на документите за самоличност.
4. Обучение на специалисти в областите,
описани по-горе.
Член 4
Страните ще си сътрудничат с цел да допринесат за продължаването на политиката на
„отворени врати“ на НАТО и за подготовката
на Република Македония за присъединяване
към НАТО. Това сътрудничество трябва да се
осъществява в следните направления:
1. Периодични консултации по въпроси,
свързани с присъединяването на Република
Македония към НАТО и с други въпроси
от взаимен интерес по отношение на евроатлантическата интеграция и регионалната
сигурност.
2. Укрепване на институционалните механизми за национална координация по въпросите
на евро-атлантическата интеграция.
3. Засилване на административния капацитет и подготовка на национални кадри за
целите на евро-атлантическата интеграция
и участието в структурите и дейностите на
НАТО.
4. Информиране на обществеността по въпроси, свързани с международната сигурност
и НАТО, както и по правата, отговорностите
и задълженията, произтичащи от членството
в НАТО.
5. Насърчаване на сътрудничеството по
линия на неправителствени организации.
Член 5
Страните ще си сътрудничат в областите,
посочени в чл. 2, 3 и 4, използвайки следните
средства и методи за тяхното осъществяване:
1. Обмен на информация и опит и развиване на сътрудничеството между страните в
областта на европейската и евро-атлантическата интеграция.
2. Организиране на съвместни прояви:
срещи, семинари, кръгли маси и други форуми с участието на експерти и официални
представители от двете страни.
3. Обучение чрез организиране на семинари,
курсове и стажове по въпросите на европейската и евро-атлантическата интеграция и
насърчаване на участието на представители
на всяка от страните в международни и национални семинари и курсове, организирани
от другата страна.
4. Разработване на съвместни инициативи
и туининг проекти между съответните институции на двете държави.
5. Обмен на експерти в сектори от взаимен
интерес въз основа на настоящите ресурси
на двете страни.
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Член 6
Страните ще предоставят финансови ресурси от националните си бюджети и ще осигуряват финансова подкрепа от международни
източници за осъществяване на сътрудничеството, предвидено в меморандума.
Член 7
Страните могат да подготвят годишни
планове за изпълнение на този меморандум.
Член 8
Ст раните могат да информират Европейск и я с ъвет, Европейската ком иси я и
държавите – членки на ЕС, за взаимното
сътрудничество помежду им. Всяка страна
може да изпрати резултатите от взаимното
сътрудничество на трета страна на основата
на взаимното съгласие на двете страни и в
съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство.
Член 9
Разпоредби т е на т ози мемора н д у м не
могат да противоречат на други действащи
или бъдещи споразумения, сключени между
страните. Този меморандум не засяга правата
и задълженията на страните по което и да е
международно споразумение. Изпълнението
на меморандума се осъществява от всяка от
страните в съответствие с нейните национални
законови и административни разпоредби и в
рамките на компетенциите им и наличните
ресурси.
Член 10
Този меморандум влиза в сила от датата
на подписването му.
Член 11
Меморандумът е в сила за срок три години.
Ако в срок шест месеца преди изтичането на
срока на действие на меморандума никоя от
страните не отправи писмено уведомление
до другата страна за неговото прекратяване,
срокът на действие ще се счита за автоматично
удължен за следващите три години.
Член 12
Този меморандум може да бъде изменян
по взаимно съгласие на страните, изразено
в писмен вид.
Член 13
След изтичането на срока на действие на
този меморандум неговите разпоредби ще
продължават да се прилагат по отношение
на вече изпълняващи се проекти и договори
до тяхното приключване, освен ако страните
не са се договорили друго.
Член 14
Меморандумът е изготвен на официалните
езици на двете страни в два оригинални екземпляра, всеки от които на български език
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съгласно Конституцията на Република България, на македонски език съгласно Конституцията на Република Македония и на английски
език, като трите текста имат еднаква сила. В
случай на различия в тълкуването меродавен
е текстът на английски език.
Подписан на 1 септември 2011 г. в София.
За правителството на
Република България:
Николай Младенов,
министър на
външните работи
10455

За правителството на
Република Македония:
Никола Попоски,
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2008 г.; изм.,
бр. 37, 45 и 55 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 13 след думата „животни“ се добавя „(с изключение на коне за
неземеделски дейности), както и производството на чистопородни разплодни животни
и хибриди“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за които се кандидатства,
заедно с тези, за които не се кандидатства, но
са част от цялостния обект на инвестицията и
без него той не може да бъде завършен и/или
да функционира самостоятелно“ се заменят
със „за един проект е“.
2. В ал. 3 след думата „източници“ се добавя „, максималният размер на“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Общите допустими разходи по ал. 2
и 3 включват всички разходи – разходите, за
които се кандидатства, заедно с тези, за които
не се кандидатства, но са част от цялостния
обект на инвестицията и без него той не може
да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители се
задължават пред кредитора РА да отговарят
за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на
помощта, в размер на 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
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„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон,
и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и
последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва
поетите задбалансови и условни задължения
на поръчителя, като в тях не се включват
обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител
на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по
ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по
авансовото плащане на длъжника – ползвател
на помощта, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 9 и 10 и се изменят така:
„(9) Срокът на валидност на банковата
гаранция или срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 трябва
да покрива срока на договора за отпускане
на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, а договорът за поръчителство по
ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Не се предоставя финансова
помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от
категориите, определени в чл. 93, параграф
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1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248
от 16 септември 2002 г.).
(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, които не
са независими предприятия по смисъла на
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия и за които се установи, че са
учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта
едноличен търговец, търговско дружество или
юридическо лице и член/ове на управителния
им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в Управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1
и 3 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от РА за
представянето им.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, за които са определени
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референтни цени, се изисква предоставяне на
една независима оферта в оригинал, която
съдържа фирмата на търговското дружество
(фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НССЗ), срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне обосноваността
на предложените разходи.“
3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
4. Досегашната ал. 10 става съответно
ал. 11, а думите „по ал. 8“ се заменят с „по
ал. 9“.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
се създават т. 12, 13 и 14:
„12. които е установено нарушение на изискванията на чл. 13а, ал. 1, 2 и 3;
13. закупуване на земеделска техника и/
или земеделско оборудване;
14. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени;“.
7. Досегашната ал. 13 става ал. 14.
8. Създава се ал. 15:
„(15) Списък с разходите по ал. 4, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.“
§ 6. В чл. 26 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП приема заявлението за подпомагане, при условие
че липсата или нередовността се отнася за
документи, издавани от други държавни и/
или общински органи и институции, за които
кандидатът представи писмени доказателства,
че е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите и задължението си
да представи документите най-късно в срока
по чл. 27, ал. 4, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай на нередовност или липса
на документи, както и при възникване на
необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти по ал. 1,
т. 1 и 3, Разплащателната агенция уведомява
с мотивирано писмо кандидата, който в срок
до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му
документи.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява
кандидата с мотивирано писмо за удължаване
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5, т. 1 и 2 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
§ 9. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13а, както и непредставяне на
документите по чл. 29а.“
§ 10. Създава се член 29а:
„Чл. 29а. Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
п рок у рист и ли т ърговск и п ъ лномощник,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
4. декларацията съгласно приложение № 2а
към чл. 13а, ал. 4, т. 2.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. В чл. 33 се създава ал. 3:
„(3) Финансовата помощ не се изплаща
на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия,
включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за
получаване на помощта в противоречие на
целите на мярката.“
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано
откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответ-
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ните документи по т. 3 от раздел I „Документи,
подавани при заявка за авансово плащане
съгласно приложение № 7 към чл. 34, ал. 1
или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 14. В чл. 37, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
на основание на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.“
§ 15. В чл. 38 думите „чл. 31 от Регламент
на Комисията 1975/2006 относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ, L 368, 23.12.2006 г., и
Българско специално издание: глава 03, том
80)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент (ЕО)
№ 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г.
за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ L 25,
28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011)“.
§ 16. В чл. 39, ал. 1, т. 4 думите „чл. 31 от
Регламент на Комисията 1975/2006 относно
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по
отношение на прилагането на процедури за
контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368, 23.12.2006 г.,
и Българско специално издание: глава 03, том
80) ( Регламент (ЕО) № 1975/2006)“ се заменят
с „чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“
се добавят думите „и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен
документ“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13а, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените авансови и/
или междинни плащания заедно със законните
лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по чл. 13а са съществували
към датата на извършване на окончателно
плащане по проект, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
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§ 18. В чл. 49 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект
на ползватели на помощта – юридически лица,
по мярка „Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия“ от ПРСР 2007 – 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година за
предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната
информация за всеки проект на ползвател
на помощта – юридическо лице, по който е
извършено плащане по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“:
1. п ъ л но т о рег ис т ри ра но юри д и ческо
наименование на ползвателя на помощта –
юридическо лице;
2. общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код, когато
е наличен, или част от него за обозначаване
на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били
получени.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 д у мите „чл. 26 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия
от 7 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони“ се заменят с „чл. 24 от
Регламент (ЕО) № 65/2011“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират
пряко трето лице;
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г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
3. В т. 18 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1975/2006“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 65/2011“.
4. В т. 30 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ, L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4,
т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
5. Създават се т. 34 и 35:
„34. „Развъждане на животни“ е отглеждането и възпроизводството на животни,
производството и предлагането на пазара на
живи животни и животински продукти.“
35. „Референтни цени“ са цени, ползвани
от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.“
§ 20. Създава се приложение № 2а към
чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2:
„Приложение № 2а
към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/ата

_____________________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _______________ , притежаващ лична карта
№_______ , издадена на _________________________ _
(дата на издаване)
от МВР – гр. _________________________________ ,
(място на издаване)
Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо лице, и от съдружниците – физически
лица, и членовете на управителния орган, прокуриста
или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от
едно лице, декларацията се попълва и подава по един
екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган.
1
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адрес: ______________________________________ ,
(постоянен адрес)
в качеството си на __________________________
______________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на __________________________________________ ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код _____________ , № __,
със седалище _ _ и адрес на управление ______ ,
тел.: ____, факс: ___, БУЛСТАТ ____ – кандидат/
ползвател на помощ по мярка 312 „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лицея на трудово
и/или служебно правоотношение в Управляващия
орган или РА до една година от прекратяване
на правоотношението, в представлявания от
мен кандидат такова лице не е съдружник, не
притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
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Известно ми е, че за неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20....... г.
Декларатор:“

§ 21. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
се правят следните изменения и допълнения:
а) в ред 21 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи“
се заличават;
б) създава се нов ред 22:
„22. В случаите по чл. 23, ал. 4 кандидатите
представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското
дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност
на офертата, дата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента с цел съпоставяне
с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка
доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/услуги на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружава от техническа спецификация
в случаите на закупуване на транспортни
средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни
лица, следва да са вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Изискването за вписване в търговския регистър
към Агенцията по вписванията не се отнася за
НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване
на патентни права и лицензии. Офертата се
придружава от направено запитване за оферта
съгласно приложение № 4а, заверено копие
от предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка
на оборудване) – обект на инвестицията, с
определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС.“;
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в) досегашните редове 22, 23, 24, 25, 26 и 27
стават съответно редове 23, 24, 25, 26, 27 и 28;
г) създават се редове 29 и 30:
„29. Декларация към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и
2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2)
30. Декларация за нередности“.
2. След таблица ДЕКЛАРАЦИИ се добавя
„Декларация за нередности“:
„Декларация за нередности1
Долуподписаният/ата
,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _ _____________ , притежаващ лична карта
№ __________________________________________ ,
издадена на _________________________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. _ _____________________________ _,
(място на издаване)
____________________________________________ 		
адрес: ______________________________________ ,
(постоянен адрес)
в качеството си на __________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на __________________________________________ ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код _______ , № ______ ,
със седалище __ и адрес на управление ________,
тел.: ________ , факс:______ , БУЛСТАТ ____________	 –
кандидата по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а
именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от
тях, чрез намаляване или загуба на приходи
в резултат на собствени ресурси, събирани от
името на ЕО, или посредством извършване на
неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, а именно:
____________________________________________________________________________

Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо
лице,
съдружниците – физически
лица, и членовете на управителния орган, прокуриста.
Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава
по един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове
са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1
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Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности.
– Укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
посочени в предходната подточка.
– Използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
– Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности
и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на
някое от лицата, на които следва да се подават
сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган
на „Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.“;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е Управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“;
– до председателя на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два
екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата: ............. Подпис на деклариращия: ………..“

§ 22. В приложение № 6 към чл. 27, ал. 3,
т. 2 таблица „Критерии за оценка на проекта“
се изменя така:
„Критерии за оценка на проекта
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1

2

Проекти за развитие на интегриран
селски туризъм

15

Проекти за енергия от възобновяеми
източници

15

Проекти за услуги, свързани с информационни технологии

10

Проекти, представени от новосъздадени микропредприятия (независими и
регистрирани до една година преди
датата на кандидатстване)

10

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1
1

Проекти, представени от микропредприятия (за физически лица и ЕТ на
възраст между 18 и 40 г. включително)
Проекти, представени от жени (за
физически лица и ЕТ)
Проекти, осъществявани на територията на 178 общини, които не
са вк лючени в агломерационните
ареали
Проекти/инвестиции, представени от
кандидат, който не е подпомаган от
Европейския съюз
Проекти, представени от кандидати,
които имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище или
регистриран клон (за едноличните
търговци и за юридическите лица)
на територията на общината, където
проектът ще се извършва

2
5
5

20

5

15

§ 23. В приложение № 7 към чл. 34, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Банкова гаранция или при поръчителство – удостоверения от Националната
агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди
предоставянето им – оригинал или заверено
копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети
задбалансови и условни задължения (гаранции,
запис на заповед, поръчителството и др.) и
тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“
2. Създават се т. 4, 5, 6, 7, 8:
„4. Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на
управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай,
че членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
6. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. (Не
се отнася за физически лица.)
7. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по
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ликвидация, издадено от съответния съд не
по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
отнася за физически лица.)
8. Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
(посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2).“
§ 24. В буква А – Общи документи, на
приложение № 8 към чл. 35, ал. 1 се създават
т. 27, 28, 29, 30, 31:
„27. Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на
управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай,
че членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
28. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
29. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. (Не
се отнася за физически лица.)
30. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта не е в процедура
по ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
отнася за физически лица.)
31. Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
(посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 26. Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14
юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1974/2006 г. за определянето на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 3, т. 1 от настоящата
наредба се прилага за заявления, одобрени
със заповед на изпълнителния директор на
РА, издадена след 31 декември 2010 г.
§ 27. В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите на помощта с подадени и/или платени
заявки за авансово плащане могат да подадат
коригираща заявка за авансово плащане в
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размера съгласно § 3, т. 1 от тази наредба.
Към нея се прилагат документите по т. 3 от
приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.
§ 28. В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят
на помощта прилага и документите съгласно
приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.
§ 29. За проектите със сключени договори
след 31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане и определеният
срок по чл. 11, ал. 3 е изтекъл до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3
се удължава до 31 октомври 2011 г.
За министър: Св. Боянова
10519

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45 и
55 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 14 след думата „животни“ се добавя „(с изключение на коне за
неземеделски дейности), както и производството на чистопородни разплодни животни
и хибриди“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „източници“ се добавя „максималният размер на“.
2. В ал. 4 думите „които е необходимо
да бъдат извършени за цялостното завършване и самостоятелното функциониране на
инвестицията.“ се заменят със „за които се
кандидатства, заедно с тези, за които не се
кандидатства, но са част от цялостния обект
на инвестицията и без него той не може да
бъде завършен и/или да функционира самостоятелно“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители се
задължават пред кредитора РА да отговарят
за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на
помощта, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон,
и да е вписан в търговския регистър;
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2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и
последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва
поетите задбалансови и условни задължения
на поръчителя, като в тях не се включват
обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител
на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по
ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Разплащателна агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по
авансовото плащане на длъжника – ползвател
на помощта, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 9 и 10 и се изменят така:
„(9) Срокът на валидност на банковата
гаранция или срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 4 трябва
да покрива срока на договора за отпускане
на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, а договорът за поръчителство по
ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.“
§ 4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Не се предоставя финансова
помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от
категориите, определени в чл. 93, параграф
1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
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регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248
от 16 септември 2002 г.).
(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, които не
са независими предприятия по смисъла на
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия и за които се установи, че са
учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта
едноличен търговец, търговско дружество или
юридическо лице и член/ове на управителния
им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1
и 3 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата на
получаване на уведомително писмо от РА за
представянето им.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, за които са определени
референтни цени, се изисква предоставяне на
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една независима оферта в оригинал, която
съдържа фирмата на търговското дружество
(фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НССЗ), срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне обосноваността
на предложените разходи.“
3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11, а думите
„по ал. 8“ се заменят с „по ал. 9“.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
6. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
се създават т. 12, 13 и 14:
„12. които е установено нарушение на изиск
ванията на чл. 13а, ал. 1, 2 и 3;
13. закупуване на земеделска техника и/
или земеделско оборудване;
14. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни цени.“
7. Досегашните ал. 13 и 14 стават ал. 14 и 15.
8. Създава се ал. 16:
„(16) Списък с разходите по ал. 4, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.“
§ 6. В чл. 26 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП приема заявлението за подпомагане, при условие
че липсата или нередовността се отнася за
документи, издавани от други държавни и/
или общински органи и институции, за които
кандидатът представи писмени доказателства,
че е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите и задължението си
да представи документите най-късно в срока
по чл. 27, ал. 4, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай на нередовност или липса
на документи, както и при възникване на
необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на
заявените данни и посочени факти по ал. 1,
т. 1 и 3 Разплащателната агенция уведомява
с мотивирано писмо кандидата, който в срок
до 10 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му
документи.“
2. Създава се нова ал.6:
„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява
кандидата с мотивирано писмо за удължаване
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8, и 9.
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
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2. В ал. 5, т. 1 и 2 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
§ 9. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13а, както и непредставяне на
документите по чл. 29а.“
§ 10. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
п рок у рист и ли т ърговск и п ъ лномощник,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
4. декларацията съгласно чл. 13а, ал. 4, т. 2.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. В чл. 33 се създава ал. 3:
„(3) Финансовата помощ не се изплаща
на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия,
включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за
получаване на помощта в противоречие на
целите на мярката.“
§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано
откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 от раздел I Документи,
подавани при заявка за авансово плащане
съгласно приложение № 7 към чл. 34, ал. 1
или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 14. В чл. 37, ал. 3 се създава т. 4:
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„4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от
Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията
от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005
на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански
субекти, както и по отношение на клиринга
на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР
(ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с
един месец.“
§ 15. В чл. 38 думите „чл. 31 от Регламент на
Комисията № 1975/2006 относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ, L 368, 23.12.2006 г., и
Българско специално издание: глава 03, том
80)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент (ЕО)
№ 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г.
за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ L 25,
28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011)“.
§ 16. В чл. 39, ал. 1, т. 4 думите „чл. 31
от Регламент на Комиси ята № 1975/20 06
относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ,
L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално
издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО)
1975/2006)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011“.
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“
се добавят думите „и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен
документ“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13а, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените авансови и/
или междинни плащания заедно със законните
лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по чл. 13а са съществували
към датата на извършване на окончателно
плащане по проект, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
§ 18. В чл. 49 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница
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следната информация за всеки одобрен проект
на ползватели на помощта – юридически лица,
по мярка „Разнообразяване към неземеделски
дейности“ от ПРСР 2007 – 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година за
предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната
информация за всеки проект на ползвател на
помощта – юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта – юридическо лице;
2. общината, в която ползвателят на помощта е регистриран, и пощенския код, когато е
наличен, или част от него за обозначаване
на общината;
3. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както вноски на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били
получени.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 д у мите „чл. 26 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Европейската комисия
от 7 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ, L 368, 23.12.2006 г., и
Българско специално издание: глава 03, том
80)“ се заменят с „чл. 24 от Регламент (ЕО)
№ 65/2011“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират
пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
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д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
3. В т. 18 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1975/2006“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 65/2011“.
4. В т. 31 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони
(ОВ, L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4,
т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
5. Създават се т. 35 и 36:
„35. „Развъждане на животни“ е отглеждането и възпроизводството на животни,
производството и предлагането на пазара на
живи животни и животински продукти.
36. „Референтни цени“ са цени, ползвани
от РА за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции.“
§ 20. Създава се приложение № 2а към
чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2:
„Приложение № 2а
към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/ата
____________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН_______________ , притежаващ лична карта
№ _____________, издадена на ___________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. _ ______________________________ ,
(място на издаване)
адрес: ______________________________________ ,
(постоянен адрес)
Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо лице, и от съдружниците – физически
лица, и членовете на управителния орган, прокуриста
или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече
от едно лице, декларацията се попълва и подава по
един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са
юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1
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в качеството си на __________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на _________________________________ , вписано
(наименование на кандидата)
в регистъра на окръжния съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
идентификационен код _______, №____________ ,
със седалище _________ и адрес на управление
___________________ , тел.: _____________, факс:
__________________, БУЛС ТАТ ___________ –
кандидат/ползвател на помощ по мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в управляващия
орган или РА до една година от прекратяване
на правоотношението, в представлявания от
мен кандидат такова лице не е съдружник, не
притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
................. 20... г.
Декларатор: “
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§ 21. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
се правят следните изменения и допълнения:
а) в ред 22 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи“
се заличават;
б) създава се нов ред 23:
„23. В случаите по чл. 23, ал. 4 кандидатите
представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското
дружество (фирмата не се попълва за оферти,
подадени от НССЗ), срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с
референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка
доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/услуги на
обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружава от техническа спецификация
в случаите на закупуване на транспортни
средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни
лица, следва да са вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да
бъдат вписани в Централния професионален
регистър на строителя съгласно Закона за
Камарата на строителите (ЗКС) и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на
чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти
не се изискват при придобиване на патентни
права и лицензии. Офертата се придружава
от направено запитване за оферта съгласно приложение № 4а, заверено копие от
предварителни или окончателни договори
за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка
на оборудване) – обект на инвестицията, с
определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС.“;
в) досегашните редове 23, 24, 25, 26, 27 и 28
стават съответно редове 24, 25, 26, 27, 28 и 29;
г) създават се редове 30 и 31:
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„30. Декларация към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и
2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2).
31. Декларация за нередности.“
2. След таблица ДЕКЛАРАЦИИ се добавя
„Декларация за нередности“:
„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Долуподписаният/ата
____________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН______ , притежаващ лична карта № _____ ,
издадена на ________________________ от МВР –
(дата на издаване)
гр. ________________________________________ _,
(място на издаване)
адрес: ______________________________________ ,
(постоянен адрес)
в качеството си на __________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на_________________________________ , вписано
(наименование на кандидата)
в регистъра на окръжния съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен
идентификационен код ________, № _ _________ ,
със седалище _______________________________
и адрес на управление_______________________ ,
тел.: ___________ , факс: ______________________ ,
БУЛСТАТ __________ _ – кандидат по мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г.,
а именно:
Под нередност следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от
тях, чрез намаляване или загуба на приходи
в резултат на собствени ресурси, събирани от
името на ЕО, или посредством извършване на
неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, а именно:
Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо
лице,
съдружниците – физически
лица, и членовете на управителния орган, прокуриста.
Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава
по един екземпляр за всички лица от управителните
органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове
са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1
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Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности
и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на
някое от лицата, на които следва да се подават
сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на управляващия орган
на „Програмата за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два
екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: .......
Подпис на деклариращия: ………..“

§ 22. В приложение № 7 към чл. 34, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Банкова гаранция или при поръчителство – удостоверения от Националната
агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди
предоставянето им – оригинал или заверено
копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети
задбалансови и условни задължения (гаранции,
запис на заповед, поръчителството и др.) и
тримесечни финансови отчети за последното
приключило тримесечие.“
2. Създават се т. 4, 5, 6, 7 и 8:
„4. Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на
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управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай,
че членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта
няма просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
6. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. (Не
се отнася за физически лица.)
7. Удос т оверен ие, по т върж да ва що, че
ползвателят на помощта не е в процедура
по ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
отнася за физически лица.)
8. Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
(посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2).“
§ 23. В буква А – Общи документи, на
приложение № 8 към чл. 35, ал. 1 се създават
т. 28, 29, 30, 31 и 32:
„28. Свидетелство за съдимост на ползвателя/представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на
управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай,
че членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.
29. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта
няма просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
30. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. (Не
се отнася за физически лица.)
31. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта не е в процедура
по ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
отнася за физически лица.)
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32. Декларация по чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2
(посочена в приложение № 2а към чл. 13а,
ал. 4, т. 1 и 2).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 25. Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14
юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1974/2006 г. за определянето на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) § 3, т. 1 от тази наредба се
прилага за заявления, одобрени със заповед
на изпълнителния директор на РА, издадена
след 31 декември 2010 г.
§ 26. В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите по чл. 13, ал. 1 с подадени и/или
платени заявки за авансово плащане могат
да подадат коригираща заявка за авансово
плащане в размера съгласно § 3, т. 1 от тази
наредба. Към нея се прилагат документите
по т. 3 от приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.
§ 27. В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят
на помощта прилага и документите съгласно
приложение № 7 към чл. 34, ал. 1.
§ 28. За проектите със сключени договори
след 31 декември 2010 г., за които не е подадена
заявка за авансово плащане и определеният
срок по чл. 11, ал. 3 е изтекъл до влизането в
сила на тази наредба, срокът по чл. 11, ал. 3
се удължава до 31 октомври 2011 г.
За министър: Св. Боянова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-4
от 30 август 2011 г.

за подбора на военнослужещи и граждански
лица за работа в служба „Военна информация“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят редът
и процедурите по подбора и изучаването на
военнослужещи и граждански лица за работа
в служба „Военна информация“.
Чл. 2. Подборът и изучаването на военнослужещи и граждански лица за нуждите на
служба „Военна информация“ се осъществява
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Правилника за прилагане на Закона за от-
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браната и въоръжените сили на Република
България, Правилника за организацията и
дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение
и прекратяване на службата в служба „Военна
информация“, приет с ПМС № 230 от 2010 г.
и тази инструкция.
Чл. 3. Подборът на военносл у жещи и
граждански лица за работа в служба „Военна
информация“ е непрекъснат процес, който
обхваща създаването и поддържането на база
от перспективни лица, изучаването на кандидатите и представянето им за разглеждане
и назначаване по установения ред.
Чл. 4. Контингентът за подбор на кандидати
за работа в служба „Военна информация“ са
военнослужещи и граждански лица с необходимия образователен ценз и квалификация,
притежаващи съответните качества, чуждоезикова подготовка и мотивация за работа
във военното разузнаване.
Чл. 5. (1) Подборът и изучаването на военнослужещи и граждански лица за нуждите на
служба „Военна информация“ се извършва от
структурата по управление на човешките ресурси в тясно взаимодействие със съответните
дирекции и отдели на службата и органите
по човешките ресурси на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, Българската
армия, висшите учебни заведения, държавни
органи и организации.
(2) Дейностите по подбора и изучаването
на набелязаните кандидати за работа в служба „Военна информация“ се провеждат при
условия и по реда, определени в приложение
№ 1 (поверително).
Раздел IІ
Изисквания към военнослужещите и гражданските лица, изучавани за приемане на работа
в служба „Военна информация“
Чл. 6. В служба „Военна информация“
могат да бъдат назначавани:
1. военнослужещи, които отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
2. цивилните служители при условията и по
реда на чл. 290 и 291 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 7. Военнослужещите и гражданските
лица, изучавани за работа в служба „Военна
информация“, следва да отговарят и на следните допълнителни изисквания:
1. да притежават трайна мотивация за
работа във военното разузнаване;
2. да са с изградени положителни лични,
делови, морално-волеви и психични качества;
3. да са здрави, с добре развити физически
данни;
4. да имат положителни резултати от психологически изследвания за установяване на
пригодност за работа в предвиденото направление на дейност по ред и условия, определени
в акт на министъра на отбраната;
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5. да имат разрешение за достъп до класифицирана информация за работа в служба
„Военна информация“.
Чл. 8. Военнослужещите и гражданските
лица, които се подбират за работа в служба
„Военна информация“, трябва да отговарят
и на специфични изисквания, посочени в
приложение № 2 (поверително).
Раздел ІІІ
Планиране и организиране на работата по
подбора и изучаването на военнослужещи
и граждански лица за нуждите на служба
„Военна информация“
Чл. 9. Планирането и организирането на
работата по подбора на военнослужещи и граждански лица за длъжности в служба „Военна
информация“ се осъществява от структурата
по управление на човешките ресурси.
Чл. 10. Планирането на потребностите
от военнослужещи и цивилни служители
се извършва на основата на прогнозите за
преминаване на военната служба и кариерно
развитие на офицерите, сержантите и цивилните служители в съответствие с нуждите
на служба „Военна информация“ съгласно
приложение № 3 (поверително).
Чл. 11. Издирването, насочването и изучаването на военнослужещи и граждански
лица за работа в служба „Военна информация“ се извършват съгласно приложение № 4
(поверително).
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Чл. 12. Приемането на военна служба и
назначаването на длъжности на военнослужещи и цивилни служители се извършва
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител и
Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността, специфичните условия
и ред за назначаване на личния състав и за
изпълнение и прекратяване на службата в
служба „Военна информация“ (поверително).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 70 от Правилника за организацията и
дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба
„Военна информация“, приет с ПМС № 230
от 2010 г. (поверително).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“
и отменя Инструкция за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в
служба „Военна информация“, рег. № 01743 от
09.04.2001 г. на директора на служба „Военна
информация“, утвърдена от министъра на отбраната на Република България (поверително).
Министър: А. Ангелов
10424

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 258 на Министерския съвет от 7 септември 2011 г. (ДВ, бр. 71 от 2011 г., стр. 8) за изменение на Постановление № 236
на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 80 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 65 и 107 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 34 от 2010 г.):
В § 9 от заключителната разпоредба думите „5 октомври 2011 г.“ да се четат „5 октомври 2007 г.“.
10588
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1769
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, предвид
обстоятелството, че курортен комплекс (КК)
Слънчев бряг – запад е селищно образувание
от национа лно значение (съгласно Решение
№ 45 от 25.01.2005 г. на Министерския съвет
на Р. България), писмо на Община Несебър с
изх. № 04-00-2116 от 18.04.2011 г. (наш вх. № АУ
14-8(3) от 27.07.2011 г.) във връзка с молба от
Румяна Маринова Василева, управител на „ММ
Трейд“ – ЕООД, с административен адрес с.
Равда, ул. Крайбрежна 32, БУЛСТАТ 147034245,
собственик на урегулирани поземлени имоти
(УПИ) І-181 и ХІІ-181 в кв. 6201 в КК Слънчев
бряг – запад съгласно нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот № 91, том ХІІІ,
рег. № 10240, дело № 2462 от 2010 г., и № 54, том
ХІV, рег. № 10858, дело № 2621 от 2010 г., писмо
изх. № АУ10-30 от 11.01.2011 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл. 135, ал. 3
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо изх.
№ НСЗП-1074 от 20.07.2011 г. на Министерството
на околната среда и водите, писмо на Община
Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно наличието на картотекирана растителност,
Акт за непостъпили възражения от 10.02.2011 г.,
Решение № 1266 (по т. 37) по протокол № 35 от
01.03.2011 г. на Общинския съвет – гр. Несебър,
решения по протокол № УТ-01-02-17 от 25.08.2011 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
МРРБ и Заповед № РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г.
на минис т ъра на рег иона лно т о разви т ие и
благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване за УПИ І-631,632 (обединяване на
УПИ І-181 и УПИ ХІІ-181), намиращо се в кв.
6201, с отреждане „за търговско-складова база и
офиси“ в устройствена зона Ок на КК Слънчев
бряг – запад, община Несебър, попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок след обнародването
є чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
10425

За министър: Е. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1797
от 1 септември 2011 г.
На о снова н ие ч л. 129, а л. 4 във вр ъ зк а
с ч л. 110, а л. 1, т. 5 ЗУ Т, писма на Общ ина Кърд жа ли с вх. № АУ 14- 4/09.02.2011 г.,
вх. № АУ 14-4(2)/21.03.2011 г., вх. № АУ 144(4)/08.04.2011 г. и вх. № АУ 14-4(6)/04.07.2011 г.;
Заповед № 2084/16.11.2009 г. на кмета на Община
Кърджали за изработване на парцеларен план;
писмо вх. № АУ 10-30/20.08.2009 г. на МРРБ
за разрешаване изработването на парцеларния
план; Решение № 22/26.08.2009 г. на Експертния
съвет по устройство на територията към Община
Кърджали за одобряване на парцеларния план;
Решение № 345 от 30.07.2009г. за придобиване на земеделска земя от Община Кърджали
за изг ра ж дане на общинск и я път; Решение
№ КЗЗ-10/21.09.2010 г. за утвърждаване на трасе
и площадки; Предварително съгласие № ИАГ
3773/31.01.2011 г. от ДАГ по чл. 14б ЗГ; Решение на
РИОСВ – Хасково, за преценка по ОВОС № ХА96ПР/2009 г. със становище да не се извършва
ОВОС и писмено становище на МОСВ изх. № 9005-1083/06.06.2011 г., потвърждаващо решението на
РИОСВ – Хасково; актове за категоризиране на
земеделските земи; удостоверения за поливност от
„Напоителни системи“ – ЕАД, Кърджали; писмено становище с изх. № НИНКН-0013/04.03.2010 г.
от Министерството на културата; писмено становище с вх. № 167/01.03.2011 г. от АПИ – Област но път но у п равление – Кърд жа ли; писмено становище с вх. № 1613/24.02.2011 г. от
МВР – Областна дирекция – Кърджали; писмено
становище с вх. № 208/08.03.2011 г. от Районна служба ПБЗН – Кърджали; съгласуване от
експлоатационните дружества: „В и К“ – ООД,
Кърд жа ли, с писмо вх. № 1175/19.11.20 09 г.,
„VIVACOM“ – БТК, А Д, Кърджали, с писмо
вх. № 680/04.12.2009 г.; „ЕVN България“ – АД,
КЕЦ „Кърджали“ с писма вх. № 680/04.12.2009 г.
и № 151/14.06.2011 г.; „БТК“ – АД, Хасково, с
писмо вх. № 1529/23.11.2009 г., протокол от Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТ-01-02-08/20.06.2011 г., Протокол
№ УТ-01-02-18/26.08.2011 г. и Заповед № РД-0214-1132/27.05.2011 г. одобрявам парцеларeн план
за обект: „Ново трасе на пътя до Регионалното
депо за управление на отпадъците в гр. Кърджали
от км 0+200 до км 2+720“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър: Е. Захариева
10562
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-1821
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, писмо с вх.
№ 92-00-88(30) от 23.11.2010 г., допълнено с писма
вх. № 70-00-210 от 03.02.2011 г., № 92-00-88(32) от
22.06.2011 г. и № 70-00-210(1) от 27.07.2011 г., разрешение за изработване на изменение на парцеларен
план от министъра на регионалното развитие и
благоустройството № 92-00-88 от 8.12.2008 г.; Решение на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-8
от 30.07.2010 г., т. 13, изменено с Решение на КЗЗ
съгласно протокол № 15, т. 14, от 31.08.2011 г.;
Решение по ОВОС № 49-12 от 2001 г., потвърдено
и изменено на 30.07.2002 г., Решение № 05-ОС от
20.01.2009 г. на МОСВ за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие, влязло в
сила съгласно писмо на МОСВ № 26-00-1231 от
21.05.2009 г., и писма на МОСВ изх. № 48-00-1017
от 29.01.2009 г. и изх. № 04-00-1926 от 5.08.2011 г.,
проведени обществени обсъждания по реда на чл. 121,
ал. 1 ЗУТ – протоколи от 28.01.2011 г., съгласуване
№ 92-00-0052 от 21.02.2011 г. на Министерството на
културата и съгласия на Агенция „Пътна инфраструктура“, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Пловдив, „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД,
и „Виваком – БТК“ – АД, протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-16 от 12.08.2011 г. и т. 10 от Заповед
№ РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството одобрявам: изменение на ПУП – парцеларен план за
обект:„Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Пловдив – Свиленград, коридори
IV и IХ“. Фаза 1 „Крумово – Първомай“, от км
164+575 до 202+300 за изменение на парцеларен
план за землището на с. Поповица, община Садово,
ЕКАТТЕ 57621 за пътен надлез на км 186+194.27,
намиращ се в землището на с. Поповица, община
Садово, съгласно приетите и одобрени графични
части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
10585

За министър: Е. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1822
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, писмо с вх.
№ 92-00-88(30) от 23.11.2010 г., допълнено с писма
вх. № 70-00-210 от 3.02.2011 г., № 92-00-88(32) от
22.06.2011 г. и № 70-00-210(1) от 27.07.2011 г., разрешение за изработване на изменение на парцеларен
план от министъра на регионалното развитие и
благоустройството № 92-00-88 от 8.12.2008 г., Решение на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-8
от 30.07.2010 г., т. 13, Решение по ОВОС № 49-12
от 2001 г., потвърдено и изменено на 30.07.2002 г.,
Решение № 05-ОС от 20.01.2009 г. на МОСВ за
преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие, влязло в сила съгласно писмо на МОСВ
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№ 26-00-1231 от 21.05.2009 г., и писма на МОСВ изх.
№ 48-00-1017 от 29.01.2009 г. и изх. № 04-00-1926 от
5.08.2011 г., проведени обществени обсъждания по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ – протоколи от 28.01.2011 г.,
съгласуване № 92-00-0052 от 21.02.2011 г. на Министерството на културата и съгласия на „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Пловдив, „ЕВН България
Електроснабдяване“ – АД, и „Виваком – БТК“ – АД,
протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-02-16 от 12.08.2011 г.
и т. 10 от Заповед № РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам изменение на ПУП – парцеларен
план за обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Пловдив – Свиленград, коридори IV и IХ“. Фаза 1 „Крумово – Първомай“ от км
164+575 до 202+300 за: изменение на парцеларен
план за землището на с. Селци, община Садово,
ЕКАТТЕ 66127, за пътен надлез на км 182+038 и
полосата на проектното трасе на железопътната
линия при км 184+000, намиращ се в землището
на с. Селци, община Садово, съгласно приетите и
одобрени графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
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За министър: Е. Захариева

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1823
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, писмо с вх.
№ 92-00-88(30) от 23.11.2010 г., допълнено с писма
вх. № 70-00-210 от 3.02.2011 г., № 92-00-88(32) от
22.06.2011 г. и № 70-00-210(1) от 27.07.2011 г., разрешение за изработване на изменение на парцеларен
план от министъра на регионалното развитие и
благоустройството № 92-00-88 от 8.12.2008 г., Решение на Комисията за земеделските земи № КЗЗ-8
от 30.07.2010 г., т. 13, Решение по ОВОС № 49-12
от 2001 г., потвърдено и изменено на 30.07.2002 г.,
Решение № 05-ОС от 20.01.2009 г. на МОСВ за
преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие, влязло в сила съгласно писмо на МОСВ
№ 26-00-1231 от 21.05.2009 г., и писма на МОСВ
изх. № 48-00-1017 от 29.01.2009 г. и изх. № 04-001926 от 5.08.2011 г., решение І от протокол № 8 от
20.04.2011 г. на ОбЕСУТ, проведени обществени
обсъждания по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ – протоколи от 28.01.2011 г., съгласуване № 92-00-0052
от 21.02.2011 г. на Министерството на културата
и съгласия на Агенция „Пътна инфраструктура“,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, и
„Виваком – БТК“ – АД, протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-16 от 12.08.2011 г. и т. 10 от Заповед
№ РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството одобрявам изменение на ПУП – парцеларен план за
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обект:„Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград, коридори IV
и IХ“. Фаза 1 „Крумово – Първомай“ от км 164+575
до км 202+300 за: изменение на парцеларен план за
землището на гр. Садово, община Садово, ЕКАТТЕ
65139, за пътен надлез на км 174+296,160 и пътен
подлез на км 175+912,70, намиращи се в землището
на гр. Садово, община Садово, съгласно приетите
и одобрени графични части с поправката в кафяв
цвят за изключване на имот № 670073 от обхвата
на парцеларния план, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
10586

За министър: Е. Захариева

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА
И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 111
от 16 август 2011 г.
за прехвърляне на права и задължения, произтичащи
от Разрешение № 783 от 30.11.2010 г. на министъра
на околната среда и водите за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Камилките“, разположена в землището на
с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 25 във връзка с чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства, чл. 6, ал. 1, т. 11 от договор за проучване
в площ „Камилките“ от 12.04.2011 г. и Разрешение
№ 783 от 30.11.2010 г. на министъра на околната
среда и водите разрешавам:
1. ЕТ „Универс – АС Ангел Стоянов“, Ивайловград,
ЕИК 818011841, със седалище и адрес на управление
Ивайловград, ул. 8 март 2, вх. Б, ет. 2, ап. 19, титуляр
на Разрешение № 783 от 30.11.2010 г. за проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Камилките“, с. Брусино,
община Ивайловград, област Хасково, да прехвърли
изцяло правата и задълженията си, предоставени с
горепосоченото разрешение, на „Ачера“ – ООД, София,
ЕИК 119618887, със седалище и адрес на управление,
София, район „Средец“, ул. 6 септември 36, ап. 3.
2. С прехвърляне на правата и задълженията,
произтичащи от Разрешение № 783 от 30.11.2010 г.,
ЕТ „Универс – АС Ангел Стоянов“, Ивайлов-град,
прехвърля на „Ачера“ – ООД, София, изцяло правата
и задълженията си по договор от 12.04.2011 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Камилките“,
с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково.
3. „Ачера“ – ООД, София, встъпва изцяло в
правата и задълженията на ЕТ „Универс – АС Ангел
Стоянов“, Ивайловград, произтичащи от Разрешение
№ 783 от 30.11.2010 г. и сключения на 12.04.2011 г.
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договор за проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ в площ „Камилките“, община
Ивайловград, област Хасково.
4. Прехвърлянето на права и задължения по Разрешение № 783 от 30.11.2010 г. и договор от 12.04.2011 г.
за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
ЗПБ в площ „Камилките“, разположена в землището
на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково,
ще се извърши със сключване на допълнително тристранно споразумение между ЕТ „Универс – АС Ангел
Стоянов“, Ивайловград, „Ачера“ – ООД, София, и
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Разрешението за прехвърляне правата и задълженията, предоставени с Разрешение № 783 от
30.11.2010 г., влиза в сила от датата на подписването
на допълнителното тристранно споразумение между
ЕТ „Универс – АС Ангел Стоянов“, Ивайловград,
„Ачера“ – ООД, София, и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
6. Разходите по прехвърлянето на правата и
задълженията са за сметка на ЕТ „Универс – АС
Ангел Стоянов“, Ивайловград – титуляр на Разрешение № 783 от 2010 г. на министъра на околната
среда и водите.
7. Контролът по изпълнение на разрешението
и на допълнителното тристранно споразумение се
осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
10464

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 501
от 28 юли 2011 г.
В дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-395 от 3.09.2010 г. от „Софсток
ЛТД“ – ООД, чрез Лилия Петрова, бул. Цариградско
шосе 7 – 11, за допускане на устройствена процедура – изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване за кв. 6, ПИ 2428, кад. лист 529, НПЗ
„Къро“, район „Младост“. Устройствената процедура
е допусната със заповед на главния архитект на СО
№ РД-09-50-312 от 24.02.2011 г. Проектът за подробен устройстен план отговаря на предвижданията
на общия устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с проекта изменение на улици е
мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за план-извадка, изменение на план за регулация
и план за застрояване в случая на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Представеният проект за изменение на план за
регулация и застрояване е обявен по реда на чл. 128,
ал. 3 и 5 ЗУТ с писмо № 6602-79-/1 от 14.12.2009 г.
С писмо № УТ-0700-29/11 от 26.05.2011 г. кметът на
района удостоверява, че в законоустановения срок
са постъпили шест възражения. Към преписката са
приложени 7 възражения. Проектът е разгледан от
отделите при ДАГ по специалности и е докладван пред
ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г- 43 от
31.05.2011 г., т. 2, е приет с корекции. Корекциите са
нанесени с розов цвят върху всички чертежи и със
зелен цвят върху чертежите по част ИПЗ. Проектът
е съгласуван от експлоатиращите предприятия и от
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отделите при ДАГ по специалности. Изпълнени са
изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО. С писмо № ГР70-00-395/10 от 3.06.2011 г. инвеститорът представя
коригираните проекти и допълнителни документи.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ и с решение по
протокол № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 29, е приет с
корекции. Корекциите са нанесени с оранжев цвят
върху всички чертежи.
С проекта за изменението на план за застрояване
не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и 2, чл. 130, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 ЗУТ, Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на
кмета на Столичната община, допълнена със Заповед
№ РД-09-4338 от 2.12.2008 г. на кмета на Столичната
община, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т. 6 във връзка с
чл. 26, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ,
устройствени категории по т. № 12 (Смф), № 16
(Оз-1) и № 25 (Тти) от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от
31.05.2011 г., т. 2, и № ЕС-Г-48 от 14.06.2011 г., т. 29,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. НПЗ „Къро“, кв. 6. Изменение на
регулацията на бул. Цветан Лазаров – закриване на
локал от о.т. 170б до о.т. 170. Откриване на локал
от о.т. 178в до о.т. 170б. Изменение границите на
УПИ I – за озеленяване и преотреждането му в
УПИ I-2128 – за озеленяване. Изменение границите
на УПИ ІІ – за жс, гаражи и КО и преотреждането
му в УПИ II-2128 – за жс, гаражи, КО, офиси и
магазини. Изменение границите на УПИ: XXVII-480;
XXXI-547 – за жилищно строителство, магазини,
гаражи и подземни гаражи, и XXXII – за жилищно
строителство, гаражи и КО. Отреждане на нови
УПИ: XXXIV-2428 – за жилищно строителство,
офиси, складове, КО, подземни гаражи, ТП и магазини, и XXXV – за жс, гаражи и КО, по кафявите
линии, цифри, текст и зачертавания, с корекциите в
оранжев и розов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на м.
НПЗ „Къро“, кв. 6, УПИ ІІ-2128 – за жс, гаражи,
КО, офиси и магазини, и УПИ XXIV-2428 – за
жилищно строителство, офиси, складове, КОО,
подземни гаражи, ТП и магазини, с корекциите с
оранжев и зелен цвят съгласно приложения проект,
без допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за изменение на
застрояването не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен
проект или да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени отстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
За председател: Хр. Христов
10418
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РЕШЕНИЕ № 504
от 28 юли 2011 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление вх.
№ ИБК-70-00-543/20.01.2010 г. от Петьо Милтонов
Тянков в качеството му на пълномощен представител
на „Херчеса България“ – ЕООД, представлявано от
Маурисио Пабло Меса Гомес, съгласно пълномощно
peг. № 5163/23.09.2009 г. за съгласуване и приемане
на схеми за водоснабдяване и канализация на обект
„Зеленика” – части от кв. 1 и 2, м. Трудови казарми.
Видно от представените към заявлението схеми
на ВиК мрежите, отпадните води се отвеждат до р.
Стубела, като предвиденият канал преминава през
имот пл. № 401.
Със заявление № ГР-70-00-300/09.06.2010 г., подадено от Петьо Танков в качеството му на пълномощник на управителя Никифор Истилиянов Вангелов
на „АРЗ Люлин – 2002“ – ЕООД, като собственик
на имот пл. № 401 съгласно нотариален акт № 13,
том V, peг. № 11938, дело № 752/2008 г., е поискано
даване на съгласие за изработване на проект за ПУП
с цел изграждане на пречиствателно съоръжение.
На основание чл. 32 АПК административното производство по заявление № ГР-70-00-300/09.06.2010 г.
на „АРЗ Люлин – 2002“ – ЕООД, е присъединено
към производството, образувано по искането за
допускане на устройствена процедура, заявено от
„Херчеса България“ – ЕООД.
Искането е разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г- 20 от 02.03.2010 г., т. 24, като със Заповед
№ РД-09-50-955 от 17.06.2010 г. на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен
устройствен план в следния териториален обхват:
изменение на план за регулация и застрояване
заедно с придружаващите го схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура за
кв. 1 и 2, м. Трудови казарми.
Със заявление № ИБК-70-00-543/2010 г. е внесен
проект за подробен устройствен план, който предвижда изменение на плана за регулация и застрояване
на УПИ VIII, отреждане на нов УПИ XIX-401 – За
пречиствателна станция, кв. 1, и план-схеми на съоръженията на техническата инфраструктура на кв. 1 и 2.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ,
като в законоустановения срок е постъпило писмо
№ СА-66-02-45/6/16.12.10 г. на МОСВ – Басейнова
дирекция, с което възразяват срещу предвиденото в
УПИ XIX пречиствателно съоръжение за отпадни води.
Възражението е разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-18 от 01.03.2011 г., т. 5, и е взето решение
проектът да бъде изпратен служебно в МОСВ – Басейнова дирекция, с искане за конкретизиране на
възражението в писмо № СА-66-02-45/6/16.12.2010 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
е получено писмо № ИБК-70-00-543/21.04.2011 г. от
МОСВ – Басейнова дирекция, в което се уточнява,
че изпратените предходни писма по същество нямат
характер на възражение по смисъла на чл. 128, ал. 5
ЗУТ, а се изразява мнение по изпълнение на условията
на Басейнова дирекция, дадени в предварителното
становище с писмо изх. № 3424 от 24.09.2010 г.
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С писмо № ИБК-70-00-543/27.05.2011 г. от
заявителите е поискано във връзка с променени
инвестиционни намерения да се направи корекция в проекта съгласно приложено мотивирано
предложение.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 27, във връзка с писмото на МОСВ – Басейнова дирекция, и писмо
№ ИБК-70-00-543/27.05.2011 г. от възложителите на
проекта и е взето решение, с което е направено
служебно предложение в проекта да се отразят
забележките от писмото на МОСВ – Басейнова
дирекция, да се спази определеният сервитут от
десния бряг на р. Стубела до северозападната
граница на УПИ XIX-401 и прието мотивирано
предложение.
Внесен е проект с корекции по служебните
предложения и приетото мотивирано предложение,
който е повторно обявен в съответствие с чл. 128,
ал. 10 ЗУТ (ДВ, бр. 46 от 17.06.2011 г.). В законоустановения срок не са постъпили възражения.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-63 от
19.07.2011 г., т. 15.
Мотиви за издаването на решението се съдържат в доклад № ИБК-70-00-543/19.07.2011 г. на
главния архитект на СО, които административният
орган изцяло споделя и приема за свои мотиви.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Заповед
№ РД 09-50-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столичната община, § 6, ал. 7 от ПР ЗУТ, чл. 130,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 15, ал. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 15, ал. 1 във връзка с
чл. 17, ал. 1 ЗУТ, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, т. 12 и 34 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-18/01.03.2011 г., т. 5, № ЕСГ-43/31.05.2011 г., т. 27 и № ЕС-Г-63/19.07.2011 г.,
т. 15, и доклад № ИБК-70-00-543/19.07.2011 г. на
главния архитект на СО Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на кв. 1 – УПИ VIII – За трудови
казарми, V – За трудови казарми, IV-175 – За
жилищно, обществено строителство, подземни гаражи и трафопост, VI-175 – За жилищно,
обществено строителство, подземни гаражи и
трафопост, VII-175 – За жилищно, обществено
строителство, подземни гаражи и трафопост, и
нов УПИ XIX-401 – За пречиствателна станция;
кв. 2 – УПИ I-175 – За жилищно, обществено
строителство, подземни гаражи и трафопост, и кв.
2а (нов) – УПИ I-175 – За жилищно, обществено
строителство, подземни гаражи и трафопост;
изменение на плана за улична регулация за създаване на улици: от о.к. 12 до о.к. 16а, от о.к. 15
през о.т. 15б до о.к. 15а, от о.к. 15а до о.к. 16а и
задънена улица от о.к. 16а до о.т. 16в; изменение
на плана за улична регулация на улици: от о.к.
7а до о.к. 9, от о.к. 8 до о.к. 11, от о.к. 10 до о.к.
12 и от о.к. 13 до о.к. 15, м. Трудови казарми,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви
и текст с корекциите в оранжев цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за кв. 1 – УПИ IV-175 – За жилищно, обществено строителство,подземни гаражи

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

и трафопост, VI-175 – За жилищно, обществено
строителство, подземни гаражи и трафопост,
VII-175 – За жилищно, обществено строителство,
подземни гаражи и трафопост, и нов УПИ XIX401 – За пречиствателна станция, кв. 2 – УПИ
I-175 – За жилищно, обществено строителство,
подземни гаражи и трафопост, и кв. 2а (нов) – УПИ
I-175 – За жилищно, обществено строителство,
подземни гаражи и трафопост, м. Трудови казарми, съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура,
неразделна част от подробния устройствен план
по т. 1 и 2. Въз основа на одобрения план за
застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен
проект или да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават до район „Красна поляна“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общинския съвет.
10527

За председател: Хр. Христов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1827
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 577 от 9.10.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 19.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, кв. Враждебна, ул. 8
(бивша ул. Борис Илиев), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Кремиковци“, със
съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 1600 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10494
РЕШЕНИЕ № 1831
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 516, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 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 – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10495
РЕШЕНИЕ № 1832
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 272 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и ПИ
с планоснимачен № 736 в УПИ I, ул. Летоструй
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109, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, заедно с право на собственост
върху ПИ с пл. № 736.
2. Начална тръжна цена – 375 000 лв. 52 % от
сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 500 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10496
РЕШЕНИЕ № 1833
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда – битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3, обособена
част от капитала на „Лозана“ – ЕАД, с право
на строеж, ведно с УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 399 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 39 900 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10497
РЕШЕНИЕ № 1848
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 360 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Младост 4, до
бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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 – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10498
РЕШЕНИЕ № 1851
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на административна сграда (незавършено строителство с идентификатори 68134.4355.2545.1 и
68134.4355.2545.2) с прилежащ терен – поземлен
имот с № 2545 (с идентификатор 68134.4355.2545),
СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, със съответното право на
собственост върху терена.
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2. Начална тръжна цена – 712 000 лв. 7,85 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 200 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10499
РЕШЕНИЕ № 1855
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация,
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 525,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 300 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 – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10500
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РЕШЕНИЕ № 1856
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 772 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
поземлен имот № 2417, с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 320 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 000 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10501
РЕШЕНИЕ № 1858
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 761 от 11.12.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с терен (ПИ № 641), ул. Проф. Иван Георгов 7
(бивша ул. Цветан Антов), обособена част от
„Софинвест“ – ЕООД, на територията на район
„Сердика“, заедно с право на собственост върху
ПИ № 641.
2. Начална тръжна цена – 715 000 лв. 17,40 %
от сделката се облагат с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 500 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,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.10.2011 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 – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10502

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 526
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
„Външно кабелно електрозахранване на базова
станция на МВР „Крумово BUR080134KRU“ в ПИ
202016, местност Кралимаркова стъпка, землище
на гр. Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
10441
РЕШЕНИЕ № 527
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
„Трасе на електрозахранване“ на поземлен имот
№ 080006, местност Дереджика, землище на гр.
Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
10442

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 556
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 11 от 1.06.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – п ла н за р ег ула ц и я и зас т р оя ва не
(ПРЗ) на поземлен имот № 46663.52.477, в м.
Добържана, землище Малко Търново, община
Малко Търново.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10504
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РЕШЕНИЕ № 557
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 11 от 1.06.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
на имот № 46663.52.477 в м. Добържана, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, част
„Пътна“, план за улична регулация, парцеларен
план. Трасето преминава през ПИ 10.557, ПИ
10.1404, ПИ 52.583, ПИ 52.503 и ПИ 52.477.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10505
РЕШЕНИЕ № 558
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 11 от 1.06.2011 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на поземлен имот № 010001 в м. Край село – Р.Г.,
землище с. Калово, община Малко Търново, област
Бургас, за обособяване на парцел за жилищно
строителство.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10506
РЕШЕНИЕ № 559
от 29 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на ОЕСУТ, взето
с протокол № 10 от 21.10.2009 г., Общинският
съвет – гр. Малко Търново, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на поземлен имот № 46663.52.479 в м. Добържана,
по кадастралната карта на гр. Малко Търново,
община Малко Търново, за обособяване на УПИ
I-479 с отреждане и застрояване „За фотоволтаична електроцентрала“ в устройствена зона „Пп“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Малко Търново пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Т. Петков
10507
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1979
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 58 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – изменение плана за регулация и застрояване на кв. Възраждане в обхвата
на квартали 22а, 23, 71, 72, 270, 271 и 272 по регулационния план на гр. Самоков, попадащи в
кадастрални райони 903 и 905 по КК и КР на гр.
Самоков съгласно приложения проект и корекция
в лилаво.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10466
РЕШЕНИЕ № 1980
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 58 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на
кв. 209, 209а, 209б, 292, 292а, 292б, 208 и 296 – зона
„В“, кв. Самоково, Самоков.
2. Задължава общинската администрация да
отрази отпадането на УПИ ІІІ за обществено
обслужване с два търговски обекта, като се
обособи „зелена площ“ в кв. 292а.
3. Да се създаде втори вход-изход между двете
озеленени площи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10467
РЕШЕНИЕ № 1981
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 58 на ПК по
„Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 127,
175а, 175б, 193, 206 и 153 по плана на гр. Самоков – обособяване на кръгово кръстовище между
бул. Искър, ул. Цар Борис ІІІ, ул. Христо Ботев
и ул. Рила планина.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10468

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1983
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
з а з ас т р оя ва не з а и мо т и № 616 0 4.14.2 54 и
№ 61604.14.255 в местността Чочовица в землището
на с. Радуил, Община Самоков, собственост на
фондация „Житно зърно“ , при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина и
плътност – Жм“, за изграждане на жилищни сгради с показатели: плътност на застрояване – до 40%,
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 25%, височина на сградите – до
10 м (3 ет.) съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10469
РЕШЕНИЕ № 1984
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 65231.917.547 в местността Радината воденица в землището на гр.
Самоков, собственост на Ясен Каменов Кокинов
и Александър Владимиров Кузев, при обособена
устройствена зона „Ваканционно селище – Ос“ с
обща застроена площ около 711 кв. м с показатели:
плътност на застрояване – до 30% , коефициент
на интензивност – до 0,6, минимална озеленена
площ – 50%, височина на сградите – до 10 м (3
ет.) съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10470
РЕШЕНИЕ № 1985
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 040140 в местността
Под селото в землището на с. Продановци, община Самоков, собственост на Димитър Петров
Лобутов, при обособена устройствена зона „Жилищна зона с малка височина и плътност – Жм“
за изграждане на жилищни и обслужващи сгради
с показатели: плътност на застрояване – до 60 %,
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коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 40 %, височина на сградите – до
10 м (3 ет.) съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10471
РЕШЕНИЕ № 1986
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
писмо изх. № АУ 14-26 от 29.11.2010 г. на МРРБ,
протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 3441.1.1423 (стар идентификатор № 00653) в местността Бистрица в
землището на с. Бели Искър, община Самоков,
собственост на „Поларис Билдинг“ – ООД, при
обособена устройствена зона „Курорт – Ок“ за
изграждане на апартаментни жилищни сгради с
показатели: плътност на застрояване – до 20 %,
коефициент на интензивност – до 0,8, минимална
озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до
21 м (7 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10472
РЕШЕНИЕ № 1988
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
писмо изх. № АУ 14-26 от 29.11.2010 г. на МРРБ,
протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 3441.1.1427 в местността
Солище в землището на с. Бели Искър, община
Самоков, собственост на Игнат Христов Игнев,
при обособена устройствена зона „Курорт – Ок“
за изграждане на апартаментна жилищна сграда
с показатели: плътност на застрояване – до 25 %,
коефициент на интензивност – до 0,8, минимална
озеленена площ – 50 %, височина на сградата – до
21 м (7 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10473
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1989
от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, протокол № 58 на ПК по „Устройство на територията“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.15.48 (стар идентификатор № 018062) в местността Алиница в
землището на с. Говедарци, община Самоков,
собственост на Емил Георгиев Ранов и „Люис
Чарлс София Пропърти Фънд България“ – ЕООД,
при обособена устройствена зона „Курорт – Ок“
за изграждане на две сгради с курортни функции
с показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до
10 м (3 ет.), съгласно приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател: Л. Янкова
10474

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 758
от 23 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян,
реши:
1. Одобрява изменение на действащия подробен
устройствен план – план за регулация от осова
точка 53 до осова точка 94 между кв. 30, кв. 34а
и кв. 34 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ив. Апостолов
10443
РЕШЕНИЕ № 759
от 23 август 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Смолян, реши:
1. Одобрява изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация от
осова точка 303 до осова точка 314б между кв.
77, кв. 87, кв. 89 и кв. 76 по плана на с. Стойките.
2. Допуска предварително изпълнение на
решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Ив. Апостолов
10444

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 912
от 18 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения ПУП – ПРЗ след приемането му с протокол № 2, решение № 3 от
17.05.2011 г. от ОЕСУТ, обхващащ:
1. Промяна предназначението на поземлен
имот № 43325.7.1005 със започване на процедура
по ЗОЗЗ.
2. Обособяването му в УПИ І-1005 – отреден „За жилищно застрояване“, намиращ се в
местността Коник в землището на с. Лесидрен,
община Угърчин, област Ловеч.
3. Приложените към него В и К и ел. схеми
за захранването на бъдещия обект с вода и ел.
енергия.
Проектът с В и К и ел. схемите към него е
изложен в стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
10445

Председател: Б. Балевски

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 935
от 10 август 2011 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява окончателния проект на общия
устройствен план на гр. Шумен заедно с правилата
и нормативите по неговото прилагане.
2. За земите по § 4 ЗСПЗЗ, прилежащи до
регулационните граници на гр. Шумен, е предвидено допустима смяна на предназначението за
жилищно застрояване с максимална височина на
застрояване – Н = 7,00 м, максимална плътност
на застрояване – 40 %, максимален Кинт – 0,8,
минимално озеленяване – 50 %.
3. Да се измени ТУП на Община Шумен
заедно с екологична оценка към него на основание чл. 103, ал. 2, 3, 4 и 5 ЗУТ и чл. 54, ал. 2
ЗУО относно поземлени имоти, собственост на
„Алкомет“ – АД, в землището на с. В. Друмево,
както следва: 10176.502.13, 10176.502.14, 10176.502.15,
10176.502.16, 10176.502.17, 10176.502.18, 10176.502.19,
10176.502.20, 10176.502.21, 10176.502.22, 10176.502.23,
10176.502.24, 10176.502.25, 10176.502.26, 10176.502.27,
10176.502.28, 10176.502.29, 10176.502.30, 10176.502.31,
10176.502.32, 10176.502.33, 10176.502.34, 10176.502.35,
10176.502.36, 10176.502.37, 10176.502.38, 10176.502.39,
10176.502.40, 10176.502.41, 10176.502.42, 10176.502.43,
10176.502.44, 10176.502.45, 10176.502.46, 10176.502.47,
10176.502.48, 10176.502.49, 10176.502.50, 10176.502.51,
10176.502.52, 10176.502.53, 10176.502.54, 10176.502.55,
10176.502.56, 10176.502.57, 10176.502.58, 10176.502.59,
10176.502.60, 10176.502.62, 10176.502.63, 10176.502.64,
10176.502.65.
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4. Възлага на кмета на общината на основание чл. 127, ал. 9 ЗУТ да представя ежегодно за
приемане от общинския съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на гр. Шумен
в неговия обхват и предложение за измененията
му, ако такива се налагат съгласно чл. 134 ЗУТ.
Председател: Д. Русева
10446
26. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 август 2011 г.
Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:

Хил. лв.

3171368
15590658
25580085

Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 август 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
45096
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1426693
Дълготрайни материални и
нематериални активи
184944
Други активи
8133
Депозит в управление „Емисионно“
5796648
Всичко активи: 7461514
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2651503
Други пасиви
23832
Всичко задължения:
2675335
Основен капитал
20000
Резерви
4592941
Неразпределена печалба
173238
Всичко собствен капитал:
4786179
Всичко пасиви:
7461514
Гл. счетоводител
на БНБ:
Сн. Деянова
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95. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Кюстендил, на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че
с решение по д.д. № 2/2011 на Дисциплинарния
съд при АК – Кюстендил, Атушка Събева Маркова – адвокат от АК – Кюстендил, се лишава
от правото да упражнява адвокатската професия
за срок 12 месеца.
10463
681. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за учебната
2011/2012 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно решение на Министерския съвет № 320
от 19.05.2011 г., както следва:
№
по
ред

Шифър

1

2

6818059

Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8188389
Задължения към банки
6049806
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4492709
Задължения към други депозанти
1052533
Депозит на управление „Банково“
5796648
Всичко пасиви:
25580085
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова

Подуправител
на БНБ:
Д. Костов
10454
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І.

1.
1.2.

1.3.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
ІІ.

2.
2.1.

Област на
Образователна
висше обраи научна
зование, простепен „докфесионално
тор“
направление,
редов- задочдокторска прогно
но
рама
3
4
5
Педа г ог и че ск и
науки
Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Специална педагогика
Педа г ог и к а на
обучението по ...
Методика на
о бу чен ие т о по
музика
Методика на
о бу чен ие т о по
изобразително
изкуство
Методика на
о бу чен ие т о по
бит и технологии
Методика на
о бу чен ие т о по
български език
и литература в
нача л н и я е т а п
на СОУ
Методика на
о бу чен ие т о по
математика,
информатика и
информационни
технологии
Методика на
о бу чен ие т о по
физика
Методика на
о бу чен ие т о по
химия
Ху м а н и т а р н и
науки
Филология

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

-

1

6

-

-

1

1

-
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1.

3
Българска литература (Българска литерат у ра
о т Освобож дението до края на
Първата световна война)

2.

Българска литература (Българска литерат у ра
след Първата
световна война)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

ІІІ.

ДЪРЖАВЕН

3.
3.2.

3.6.

3.7.

Руска литература и литерат ура на народите
на СССР (Руски
фолклор и стара
руска литература)
Общо и сравнително езикознание
Български език
(Морфология)
Български език
(Синтаксис)
Български език
(Лексикология)
Славянски езици (Фразеология
на съвременния
руски език)
Славянски езици (Морфология
на съвременния
руски език)
Л и т ерат у ра на
народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и
Австралия (Сравнително литературознание)
Л и т ерат у ра на
народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и
Австралия (Славянски литератури и чешка литература)
Социални, стопански и правни
науки
Психология
Педагогическа и
възрастова психология
Право
Гражданско и семейно право
Администрация
и управление

4

5

2

-
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2

3.8.
1.
3

-

2.

ІV.
1
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3

4

5

Икономика и
управление (индустрия)
Икономика
Политическа
икономия

1

1

1

1

История на
икономическите учения

1

1

2

-

4.

Природни науки

4.1.

Физическ и науки

-

Електрични,
магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя

2

-

2

-

1.

Неорганична химия

2

-

1

-

2.

3

-

1

-

Органична х имия

3.

Аналитична химия

1

-

1

-

4.

Физикохимия

3

-

5.

Химична кинетика и катализ

1

-

6.

Тех нолог и я на
неорга н и ч н и т е
вещества

1

-

7.

Тех нолог и я на
ж ивотинск ите
и растителните
мазнини, сапун и т е, ет ери чните масла и
парфюмерийнокозмет и чни те
препарати

1

-

1

1

-

2

-

1

-

4.2.

4.3.

1

1

-

Химически науки

Биологическ и
науки

1.

Ботаника

-

2.

Генетика

1

-

3.

Молекулярна
биология

2

1

4.

Микробиология

2

1

5.

К лет ъчна биология

1

1

6.

Екология и
опазване на
екосистемите

1

-

2

-

-

4.5.
1.

Математика
Алгебра и теория на числата
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2

3

4

5

2.

Математически
анализ

1

-

3.

Диференциални
уравнения

2

-

4.

Геометрия и топология

2

-

7

6

-

1
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4.6.

Информатика
и компю т ърни
науки
Информатика

V.

8.

Изкуства

8.3.

Му зи к а л но и
танцово изк уство
Музикознание и
музикално изкуство
Общо:

За участие в конкурсите се подават следните
документи:
1. Молба до ректора по образец (изтегля се от
интернет страницата на университета).
2. Автобиография – европейски формат.
3. Дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ с
приложенията и нотариално заверени копия от тях.
4. Удостоверение от МОМН за признато висше
образование, ако то е придобито в чужбина.
5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област.
6. Квитанция за внесена такса за явяване
на конкурсен изпит – за изпита по специалността – 30 лв., за изпита по чужд език – 20 лв.
Таксите се внасят в офиса на „УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, ректорат.
Срок за подаване на документите: 2 месеца
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на адрес – Пловдив, ул. Цар Асен 24, стая № 120,
тел. 032/261 408.
10510
84. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурси
за професори по: 4.3. Биологични науки, 01.06.06
генетика – един, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“; 4.3. Биологични науки, 01.06.16
физиология на растенията – един, за нуждите
на секция „Минерално хранене и воден режим“;
4.3. Биологични науки, 01.06.06 генетика – един,
за нуждите на секция „Приложна генетика“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев
21, тел. 872-81-70.
10492
50. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Методика
на обучението по медицинска биохимия“ за един
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професор за нуждите на Лабораторията по уеббазирано, електронно, дистанционно и интерактивно
обучение към Катедрата по медицинска химия и
биохимия със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: 1431
София, ул. Здраве 2, тел. 02/954-17-15 и 02/917-26-94.
10456
50а. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Методика
на обучението по медицинска химия“ за един
главен асистент за нуждите на Лабораторията
по уеббазирано, електронно, дистанционно и
интерактивно обучение към Катедрата по медицинска химия и биохимия със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: 1431 София, ул. Здраве 2, тел. 02/95417-15 и 02/917-26-94.
10457
50б. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Кардиология“
за един професор за нуждите на Катедрата по
сърдечно-съдова хирургия на база СБАЛССЗ „Св.
Екатерина“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
1431 София, бул. Пенчо Славейков 52А, тел.
02/915-94-41.
10458
50в. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване и
спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за един
доцент за нуждите на Катедрата по педиатрия
на база Клиника по пулмология с интензивен
сектор на СБАЛДБ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Подаване на документи
и справки: 1606 София, бул. Акад. Иван Гешов
11, тел. 02/815-42-97.
10459
50г. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Биохимия“
за двама доценти за нуждите на Катедрата по
медицинска химия и биохимия със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Подаване на
документи и справки: Катедра по медицинска
химия и биохимия, 1431 София, ул. Здраве 2, тел.
02/954-17-15 и 02/917-26-94.
10460
92. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
август 2011 г. са продадени следните общински
обекти: 1. сграда с УПИ, с. Бусманци, ул. Ген.
Гурко 47, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, продадена на Огнян Огнянов
Николов за 150 000 лв., върху които е начислен
ДДС в размер 30 000 лв.; общата сума по договора
възлиза на 180 000 лв., изплатени изцяло от купу-
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вача; 2. магазин № 7, ж. к. Света Троица, бл. 367,
вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Илинден“, продаден на Борислав Стефанов Влахов за 35 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. пакет от 12 500 акции, общинска
собственост, представляващи 25 % от капитала
на „Фина механика“ – АД, София, продадени на
„Интеркомерс груп плюс“ – ЕООД, представлявано от Чавдар Славчев Пейчев, за 35 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
10493
150. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Довеждащ тръбопровод за „Рибовъдно стопанство“, разположено в имот 051059, м. Долене,
землище на с. Обидим, община Банско, област
Благоевград. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 309 в сградата на Община Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10508
151. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план ПУП – ИПР/30.8.1990 г.
и ПЗ за поземлени имоти, попадащи в кв. 238,
239 и 240 по плана на гр. Банско, община Банско,
област Благоевград. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен
ден в стая 309 в сградата на Община Банско. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да бъдат
подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10509
25. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протоколи № 7 от 3.06.2011 г.
и № 1 от 17.03.2011 г. на комисията по § 4к,
ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със заповед № 657
от 18.03.2009 г. на кмета на Община Бургас, са
приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
както следва: 1. за НПИ № 503.965, с.о. Острица 1,
землище кв. Банево, Бургас; 2. за НПИ № 143.256,
с.о. Лозницата, землище гр. Българово, община
Бургас; 3. за НПИ № 504.117, м. Погребите, землище кв. Банево, Бургас. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите и придружаващата ги документация
до кмета на общината в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Проектите са на разположение в стая
401, Община Бургас.
10488
23. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на достъп до имот 8,
масив 7, м. До шосето, землище кв. Крайморие,
Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД
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„Приморие“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
10487
744. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Водопровод ∅ 90 РЕ и канализация ∅ 315
РЕ“ за поземлен имот № 700014 – полски път, по
КВС за земеделските земи на гр. Костинброд, м.
Престола, до поземлен имот № 4201 до кв. 2 по
плана на гр. Костинброд. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая 35. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на Община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.

10447

15. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен и приет
с решение от 10.08.2011 г. на областния експертен съвет по устройство на територията проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за преотреждане
на части от поземлени имоти от КВС на землищата на с. Горна Бешовица и с. Цаконица за
изграждане на 20 бр. възобновяеми енергийни
източници – вет рогенератори, с възлож ител
„ВАЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен, намиращи се в следните имоти: № 035002, № 040007,
№ 040040, № 041024, № 039018, № 138010, № 038037,
№ 0420 04 и № 0430 05 – землище с. Цаконица, № 002002, № 049008, № 052022, № 003024,
№ 003012, № 006058, № 050011, № 005016, № 167006,
№ 045009, № 050004 – землище с. Горна Бешовица,
за които с Решение № КЗЗ-10 от 28.06.2011 г. на
комисията за земеделските земи са утвърдени
площадки за проектиране. Имотите, засегнати
от сервитутите на витлата на ветрогенераторите,
са, както следва:
1. в землището на с. Цаконица – № 000066,
000620, 035001, 035002, 038013, 038014, 038015,
038016, 136001, 040006, 040007, 040008, 040039,
040040, 040041, 000032, 000654, 041024, 041025,
000628, 000651, 000654, 038025, 039016, 039017,
039018, 040031, 041001, 000026, 000625, 000633,
000802, 039022, 039023, 039024, 039025, 138007,
138010, 000033, 038036, 038037, 038038, 039001,
000072, 000665, 042003, 042004, 042005, 000029,
043004, 043005, 043006;
2 . в з е м л и щ е т о н а с. Го р н а Б е ш о в и ца – № 000099, 000148, 002002, 000134, 000334,
049007, 049008, 000122, 002007, 002008, 052007,
052008, 052022, 003024, 003028, 000116, 000162,
003011, 003012, 003013, 000129, 000339, 000384,
000519, 006057, 006058, 000131, 000329, 000516,
050011, 005010, 005011, 005016, 000168, 000169,
000299, 000300, 167003, 167006, 167007, 000135,
045008, 045009, 045010, 045016, 045017, 045018,
045019,050003, 050004, 050020, 050021. Проектите
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се намират в общинската администрация Мездра,
стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и предложения по проекта
до общинската администрация.
10449
239. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че в Община
Шумен, стая 340, е изложен проект за подробен
устройствен план – план за регулация с обхват
част от кв. 450 и част от кв. 451 по регулационния
план на гр. Шумен. Запознаването с проекта може
да се направи в стая 340 на общината в рамките
на приемното време всеки понеделник от 13,30
до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до
16,30 ч. и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по проекта могат
да се правят в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10448
124. – Община с. Лесичово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на електропровод, необходим за захранване на поземлен имот № 000399 в
м. Янкулица, землището на с. Лесичово, община
Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация с. Лесичово.
10465

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Жечо Иванов Маринов от Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, против
Заповед № 1175 от 19.05.2011 г. на зам.-кмета на
Община Бургас за одобрение на ПУП – ПРЗ на
УПИ I-20 и ПУП – ПРЗ за имот № 21, кв. 3 по
плана на Гробищен парк – гр. Бургас, с идентификатор по КККР съответно № 07079.501.281 и
№ 07079.501.367. По оспорването е образувано
адм.д. № 1805/2011. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 29.11.2011 г. в 12 ч.
10486
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс обявява, че е поскъпило оспорване
от областния управител на област Бургас на
Решение № 1070 от Общинския съвет – гр. Поморие, прието по т. 2 от дневния ред на заседание
на общинския съвет, проведено на 26.07.2011 г.,
отразено в протокол № 48, входиран в областната администрация – Бургас, под № 61-00-134 от
2.08.2011 г., в частта на изречение трето със следното съдържание: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
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и чл. 21, ал. 2 ЗОС относно приемане на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Поморие“.
По оспорването е образувано адм.д. № 1869/2011,
което е насрочено за 19.01.2012 г. в 10,30 ч.
10524
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Петър Георгиев Данаилов срещу Заповед № Г-224 от 22.12.2009 г. на
зам.-кмета на Община Варна за одобряване на
ПУП – ПР за УПИ IX-101 и ПРЗ в обхват УПИ
IV-102, V-104, кв. 41 по плана на 21 м. р. на гр.
Варна. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявления до Административния съд – Варна, за
конституирането им като ответници по адм. д.
№ 2767/2011 и със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ.
10484
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от „Енертраг Мизия“ – ЕООД,
София, на Решение № 06-14 от 12.07.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, с което са утвърдени заповеди № 530, 531, 532, 533,
534 и 535 от 10.06.2010 г. и № 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965 и 966 от 2.11.2010 г. за
одобряване на подробни устройствени планове
(ПУП – ПП) за изграждане на ветрогенератори
в поземлени имоти с № 118013, 116052, 101026,
104038, 105064, 106026, 109006, 108057, 108031,
107053, 107075 и 106035 по КВС на с. Дъбовик и
ПИ с № 026010, 027052, 023055, 020110 и 028052 по
КВС на с. Пчеларово, община Генерал Тошево.
Заинтересуваните лица, за които заповедта се
явява благоприятен акт, могат в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване да подадат заявление
в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма,
за да се конституират като ответници по делото.
По оспорването е образувано адм.д. № 668/2011
по описа на Aдминистративния съд – Добрич.
10526
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД01/1765 от 30.05.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрено
изменение на план за регулация на кв. 8 за урегулирани поземлени имоти VII-105, VIII-105 и
IX-104 по плана на с. Сандрово, община Русе, по
което оспорване е образувано адм.д. № 324/2011
по описа на Административния съд – Русе, 1-ви
състав, насрочено за 4.11.2011 г. от 9 ч. Оспорваща страна по делото е Илия Христов Илиев
от с. Сандрово, област Русе, ул. Царевец 5.
Съдът на основание чл. 218, ал. 1 и ал. 2, т. 2,
4 и 5 ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване чрез подаване на заявление
до съда, което съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
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съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
10477
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218,
ал. 2 ЗУТ, че адм. дело № 8291 по описа на АССГ
за 2010 г., насрочено за 26.10.2011 г. от 11 ч., е
образувано срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет за одобряване на
ПУП за м. Студентски град по жалба на Траянка
Манолова Миткова от София в частта на решението относно УПИ Х – за озеленяване, УПИ
VІІ-1729 за КОО и УПИ ІХ-2819 в кв. 174. Съдът
съобщава, че всички лица, които имат правен
интерес по смисъла на чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т. е. за
които обжалваният акт е благоприятен в оспорената им част, могат да поискат със заявление
да бъдат конституирани по делото в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
страната на ответника.
10476
Административният съд – София-област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 741/2011 по описа на АССО
по оспорване на Министерството на правосъдието
срещу Заповед № СА-30 от 01.08.2011 г. на кмета
на Община Ботевград, с която е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ V – за озеленяване, съдебна
палата, прокуратура и обслужващи дейности в кв.
62, Ботевград. Съдът уведомява заинтересованите
страни, че могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, отговарящо
на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото
е насрочено за 03.11.2011 г. от 11 ч.
10485
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по
жалба от Деян Георгиев Пушкаров срещу Заповед
№ 640 от 26.05.2011 г. на кмета на Община Раднево
за одобряване на ПУП – ПР за УПИ ІV-1401 и
УПИ ІІІ-1401 в кв. 133 по плана на гр. Раднево
е образувано адм.д. № 347 по описа за 2011 г.
Лицата, за които този акт е благоприятен, имат
право да се конституират като ответници чрез
подаване на заявление до съда със съдържание
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и прилагане на писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя, в едномесечен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“.
10525
Русенският районен съд, 12 гр. състав, призовава Федерико Чилия, без регистрация за постоянен и настоящ адрес в Република България,
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живущ в Италия с неизвестен адрес, да се яви
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
правото му на писмен отговор, чието съдържание
да отговаря на изискванията на чл. 131 ГПК по
гр. д. № 7048/2011 по описа на РРС на основание
чл. 127, ал. 2 СК, заведено от Наталия Койчева
Димитрова. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
10478
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
призовава Вели Али Мехмед с постоянен адрес
с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна, чрез адв. Иван Ангелов от АК – Варна, ул.
Петър Енчев 7, и Афизе Вели Мехмед с постоянен адрес с. Пчелник, община Долни чифлик,
област Варна, ответници по гр.д. № 1179/2011 по
описа на ВОС, да се явят в сградата на съда за
провеждане на съдебно заседание на 7.12.2011 г.
в 15 ч., по иск с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД, предявен от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, за постановяване на решение, с което
да бъде отнето в полза на държавата следното
имущество на обща стойност 245 739,42 лв. от
Вели Али Мехмед с правно основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД: жилищна сграда в с. Пчелник,
ул. Дунав 79, област Варна, заедно с 58,63% ид.
части от дворното място, в което е построена
жилищната сграда, цялото 590 кв. м, съставляващо парцел V, планоснимачен № 288 в кв. 28
по плана на с. Пчелник, област Варна, както и
58,03% идеални части от общите части на сградата
и от подобренията и насажденията в дворното
място, придобити с нотариален акт № 109, т. V,
дело № 2402 от 9.04.1998 г.; жилище № 120 на ет.
3 от жилищна сграда, построена върху държавна
земя на ул. Народни будители 49 във Варна, със
застроена площ на жилището 85,80 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 12 и 0,8716% ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху припадащата се част от терена
на комплекса, попадащ в 27 микрорайон на Варна, придобито с нотариален акт № 23, т. II, peг.
№ 3951, дело № 74 от 23.10.2001 г.; 1/2 ид. част
от дворно място в с. Пчелник, община Долни
чифлик, област Варна, цялото с площ 590 кв. м,
представляващо УПИ V-288, кв. 28 по плана на
селото, ведно с особена част от построената в
парцела жилищна сграда на един етаж, както и
1
/2 ид. част от общите части на сградата и подобренията в двора, придобит с нотариален акт
№ 2, т. IV, per. № 5686, дело № 580 от 10.09.2002 г.;
недвижими имоти в землището на с. Пчелник,
община Долни чифлик: а) нива в местността
Долни ливади с площ 0,900 дка, трета категория,
съставляваща имот № 041051 по плана за земеразделяне землището на селото; б) нива в местността
Долни ливади с площ 5,760 дка по скица, трета
категория, съставляваща имот № 041062 по плана
за земеразделяне землището на селото, придобити
с нотариален акт № 119, т. II, peг. № 2558, дело
№ 286 от 9.07.2004 г.; лек автомобил марка „ГАЗ
53А“ с per. № В 3700 Ч, рама № 392М487, двигател
№ 2060781, цвят основен – син, допълнителен – зе-
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лен, с първа регистрация 1.01.1988 г., придобит с
договор за покупко-продажба от 19.11.2002 г.; лек
автомобил марка „Опел“, модел „Кадет“, с peг.
№ В0163АТ, рама № WOL000034J2648686, двигател
№ C16NZ0066643, цвят – сив, с първа регистрация
18.04.1988 г., придобит от Вели Али Мехмед с договор за покупко-продажба от 12.06.2000 г.; товарен
автомобил марка „ГАЗ 53A“ с peг. № В 3723АМ,
рама № 68618, двигател № 143042, цвят – син/
сив, с първа регистрация 1.01.1990 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 11.09.2002 г.;
товарен автомобил марка „ГАЗ 53“ с peг. № В 1552
АМ, рама № 0393М256, двигател № 105087, цвят –
син, с първа регистрация 28.07.1987 г., придобит с
договор за покупко-продажба от 21.10.2002 г.; лек
автомобил марка „Ауди 80“ с peг. № В 4582АВ,
рама № 81А0249835, двигател № YP253436, с първа
регистрация 4.08.1980 г., втора регистрация на
5.01.1995 г., внос, настояща собственост на Вели
Али Мехмед; сумата 285 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес 190“ с peг. № В
5366 АХ, рама № WDB2011221F219986, двигател
№ 60191110151408, цвят – бежов, с първа регистрация 23.04.1986 г., отчужден от Вели Мехмед
с договор за покупко-продажба от 27.06.2003 г.;
сумата 1000 лв. от продажбата на лек автомобил
марка „Мерцедес 200“ с peг. № Н 2097АТ, рама
№ WDB124019J022225, двигател № 11194010030096,
цвят – черен, с първа регистрация 22.10.1996 г.,
отчужден от Вели Мехмед с договор за покупко-продажба от 3.07.2003 г.; сумата 100 лв. от
продажбата на мотоциклет марка „Сузуки 750“
с peг. № В 0083 К, рама № JS1GR78A0R2100105,
двигател № R712145282, цвят – син/черен, с
първа регистрация 29.05.1996 г., отчужден от
Вели Мехмед с договор за покупко-продажба
от 24.08.2004 г.; сумата 500 лв. от продажбата
на мотоциклет марка „Хонда CBR – 900“ с peг.
№ В 0672 К, рама № JH2SC50A73M101787, двигател № SCS0E2108921, цвят – черен/син, с първа
регистрация 10.02.2003 г., втора регистрация на
2.05.2007 г., отчужден от Вели Мехмед с договор
за покупко-продажба от 5.03.2007 г.
10523
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6143/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Балабайт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Гаврил Радомир 7, ет. 2, ап. 7, и с предмет
на дейност: производство и покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; превозни сделки; транспортна
дейност в страната и в чужбина; спедиционна,
рекламна, преводна и лизингова дейност; сделки
с интелектуална собственост; проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; посредническа дейност в областта
на продажбите и предоставянето на други услуги
във връзка с недвижими имоти; отдаване под
наем и търговия с недвижими имоти; търговско
представителство и посредничество; туристически
услуги – хотелиерство; ресторантьорство. Дру-
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жеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Генка Динкова Велева, която го
управлява и представлява.
14993
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5981/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за
индивидуална практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина Румидент – 94 – Румяна Цветкова-Ненова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Христо Самсаров
8, вх. Б, и с предмет на дейност: амбулатория за
индивидуална практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Румяна Господинова Цветкова-Ненова, която го
управлява и представлява.
14994
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3189/2003 вписа промени
за „Спектра – К“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Стефка Стефанова
Жабова; вписва промяна в наименованието:
„Спектра – К“ – ООД; вписва като съдружници
Дияна Иванова Петрова, Иван Тодоров Жабов
и Кремена Иванова Тодорова; приема и прилага
актуален дружествен договор.
14995
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 2654/96 вписа промени за
„Алфа Комеро“ – ООД: заличава като съдружници
Юлиян Димитров Атанасов и Валери Димитров
Атанасов; вписва като съдружници Димитър
Атанасов Демирев, Стергиос Гкоунтис, Христос
Боунтинас и Елефтериос Саитис.
14996
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ІІ.2008 г. по ф. д. № 779/2002 вписа промени за
„Трит 2002“ – ЕООД: заличава като управител и
представляващ Татяна Константинова Арнаудова
и вписва като такъв Калоян Стойчев Христов.
14997
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ІІ.2008 г. по ф. д. № 6634/2007 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно
дружество „ВН имоти“ – АД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Княз Борис
47, и с предмет на дейност: посредничество при
сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, 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, превозни, складови
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги; лизинг. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с
номинал 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Даниела Димитрова Кметска,
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Теодора Иванова Димитрова и Калин Кирилов
Стоянов, и се представлява от Теодора Иванова
Димитрова.
14998
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3657 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1784/99 вписа в
търговския регистър промени за „Новеа“ – ООД,
Велико Търново: заличи като съдружници в
дружеството Николай Славов Савов и Любомир
Илиев Брайнов; вписа като едноличен собственик
на капитала Николай Димитров Борисов; вписа
држество с ново наименование: „Новеа“ – ЕООД
(изписва се и на латиница); заличи като управител и представляващ дружеството Николай
Славов Савов; вписа като управител и представляващ дружеството Кремена Димитрова
Петрова-Бушева; вписа дружеството с нов адрес
на управление: Велико Търново, ул. Димитър
Буйнозов 2; заличи вписания предмет на дейност
и вписа нов предмет на дейност: металолеене
и металообработка, посредническа и представителска дейност на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, транспортна дейност, компютърни
услуги, търговия, рекламна дейност, инженерингова дейност, маркетинг и консултантски
услуги, разработване на прогнози и стратегии,
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон.
14485
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 139 от 28.I.2008 г. по ф.д. № 2080/94 вписа в
търговския регистър промени за „Бинер“ – ЕООД,
Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Мариана Илиева Крумова; вписа
като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Павлина
Цанева Бочева.
14486
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 87
от 8.I.2008 г. по ф.д. № 290/98 вписа в търговския
регистър промени за „Виком“ – ЕООД, Горна
Оряховица: вписа промяна в личните данни на
едноличния собственик на капитала от Вишана
Тодорова Острева на Вишана Тодорова Буюклиева.
14487
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 100
от 10.I.2008 г. по ф.д. № 510/96 вписа в търговския регистър заличаването на „Наслав – ГО – в
ликвидация“ – ЕООД, Горна Оряховица.
14488
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 138 от 14.I.2008 г. по ф.д. № 322/2002 вписа
в търговския регистър промени за „Спидимекс
2000“ – ЕООД, Велико Търново: заличи като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Пламен Иванов
Георгиев; вписа като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството Иван Игнатов Иванов; вписа дружеството с
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ново седалище и адрес на управление – с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, ул. Тридесет
и четвърта 52.
14489
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3928 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 686/99 вписа
в търговския регистър заличаването на „Лимекс
98 – в ликвидация“ – ЕООД, Велико Търново.
14490
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3897 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1816/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Инженеринг – 7“ – ЕООД, Велико Търново: вписа увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 57 500 лв., разпределен в 1150 дяла по 50 лв.
всеки един от тях; вписа като съдружник в дружеството Георги Райков Илиев; вписа дружеството
с ново наименование: „Инженеринг – 7“ – ООД
(изписва се и на латиница).
14491
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3650 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 404/98
вписа в търговския регистър промени за „Екотехинвест“ – ООД, Велико Търново: за личи
като съдружници в дружеството Стефан Енчев
Енчев и „Роуд импорт експорт“ – ООД, Велико
Търново; вписа като едноличен собственик на
капитала „Юппи“ – ООД, Горна Оряховица;
вписа дружеството с ново наименование: „Екотехинвест“ – ЕООД (изписва се и на латиница);
заличи като управител и представляващ дружеството Стефан Енчев Енчев; вписа като управител и представляващ дружеството Любомир
Станиславов Петков; заличи вписания предмет
на дейност; вписа дружеството с нов предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
във всичките им разновидности, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, агентство,
превозна дейност, предоставяне на коли под наем,
таксиметрови услуги, вътрешен и международен
транспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и реализация на животинска и
земеделска продукция, други дейности и услуги,
незабранени със закон; вписа дружеството с ново
седалище и адрес на управление: Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 10.
14492
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3601 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1573/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Грийнхил
девелъпмънтс Би Джи“ – ООД, Велико Търново:
вписа като управител и представляващ дружеството Дейвид Майкъл Кейн, който ще управлява и
представлява дружеството с вписания управител
Щелян Стефанов Калчев заедно и поотделно.
14493
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 46 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 603/2004 вписа в
търговския регистър заличаването на „Моджо – в
ликвидация“ – ЕООД, Велико Търново.
14494
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3779 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1593/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Кира“ – ООД,
Свищов: заличи като съдружник в дружеството
Андриан Бориславов Кирилов; вписа като едноличен собственик на капитала Константин Руменов
Райков; вписа дружеството с ново наименование
„Райков – 07“ – ЕООД: заличи като управител и
представляващ дружеството Андриан Бориславов Кирилов; дружеството ще се управлява и
представлява от вписания управител Константин
Руменов Райков.
14495
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2061/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Екокерамика – Черна гора“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, бул. България 7, и
с предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на поточна линия за производство на тухли, производство и търговия със строителни материала
и изделия; керамични тухли и керемиди; подови
и облицовъчни плочки; керамични пигменти;
маршалит и др. за страната и за износ, както и
всякаква друга дейност, разрешена със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Държавно предприятие
„Фонд Затворно дело“, София, представлявано
от Свилен Иванов Чичев, и „Еко милк“ – ООД,
Русе, представлявано от управителя Пламен
Минчев Петров, и се управлява и представлява
от управителите Свилен Иванов Чичев и Пламен
Минчев Петров заедно и поотделно.
14496
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3696
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1955/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хит 52“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Ален
мак 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, внос и износ на стоки,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, проектиране и строителство, сделки с
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристически, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска или печатарска дейност,
производство и търговия със селскостопанска и
промишлена продукция, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Здравко
Гиков Пашев.
14497
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2062/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дим – 98“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. България
15, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки с цел продажба;
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, счетоводна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на филми, видеозаписи, както и
други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонтни
услуги, селскостопанска дейност, както и други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Ина
Тодорова Маслянкова.
14498
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3760 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 97/2006
вписа в търговския регистър промени за „Ниа
консулт“ – ООД, Велико Търново: заличи като
съдружници в дружеството Нина Ангелова Илиева
и Илиян Георгиев Илиев; вписа като едноличен
собственик на капитала Стефан Христов Кинов;
вписа дружеството с ново наименование: „Ниа
консулт“ – ЕООД; вписа дружеството с нов адрес
на управление: Велико Търново, ул. Рафаел Михайлов 1; заличи като управител и представляващ
дружеството Илиян Георгиев Илиев; вписа като
управител и представляващ дружеството Стефан
Христо Кинов.
14499
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3552 от 27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 618/2006
вписа в търговския регистър промени за „А енд
Л Брукс“ – ООД, Велико Търново: вписа дружеството с ново седалище и адрес на управление:
с. Беляковец, община Велико Търново, № 455.
14500
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 19 от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 557/2006 вписа
в търговския регистър заличаването на „Актуал
имот – в ликвидация“ – ЕООД, Велико Търново.
14501
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3785
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1470/2006 вписа в търговския регистър промени за „Юкос“ – ЕООД,
Велико Търново; заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дру жеството Христина Николова Николова;
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вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Слави
Филипов Емилов.
14502
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3798
от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 7/2006 вписа промяна
за „Атлантик Си Ай Ди“ – ЕООД, Павликени:
вписва нов адрес на управление на дружеството:
Павликени, ул. Адалберт Антонов – Малчика 9А.
14503
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3618 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 681/2007
вписа в търговския регистър промени за „Ем
Ви груп“ – ООД, Велико Търново: заличи като
съдружник в дружеството Валентин Великов
Щирков; вписа като съдружник в дружеството Даниела Георгиева Щиркова; заличи като управител
и представляващ дружеството Валентин Великов
Щирков; вписа като управител и представляващ
дружеството Даниела Георгиева Щиркова, която
ще управлява и представлява дружеството с вписания управител Милен Христов Дончев заедно
или поотделно.
14504
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение № 82 от 07.01.2008 г. по ф. д.
№ 290/2006 допусна прилагането на годишния
финансов отчет на „Рапид ойл индустри“ – ООД,
Велико Търново, за 2006 г.
14505
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 134 от 20.І.2008 г. по ф. д. 1142/2005 вписа в
търговския регистър промени за „ЧЗС – Губерков“ – ООД, Велико Търново; заличи като съдружник в дружеството Кольо Марков Губерков;
вписа като съдружник в дружеството Виолета
Недева Пастърмова; дружеството ще се управлява
и представлява от вписания управител Мирослав
Колев Губерков.
14506
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3720 от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1975/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рабел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Александър Бурмов 4, ет. 3, ап. 6, 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; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; консултантски,
превозни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, незабранени със закон; сделки с интелектуална собственост; производство на видео- и
звукозаписи и други подобни дейности; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност и
всякакви и други търговски сделки, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
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неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Тодорка Христова Йорданова.
14507
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3766 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 897/2003 вписа
в търговския регистър заличаването на „Форсби
хаус – в ликвидация“ – ЕООД, Велико Търново.
14508
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3854 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 799/2005 вписа в търговския регистър промени за „Къмпинг
Велико Търново“ – ООД, Велико Търново: вписа
увеличение капитала на дружеството от 5000 лв.
на 10 000 лв., разпределен в 1000 дяла по 10 лв.;
вписа като съдружник в дружеството Тара Джейн
Ийстън.
14509
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3864
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1142/2007 вписа в търговския регистър промени за „Алекс – 2007“ – ЕООД,
Дебелец: вписа като съдружник в дружеството Красимир Георгиев Домишляров; вписва дружеството
с ново наименование: „Алекс – 2007“ – ООД.
14510
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3697 от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1951/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тръст ойл“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Горна Оряховица, ул. Марин Дринов
20, 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; комисионна, складова,
спедиционна, консигнационна дейност; търговско
посредничество и предприемачество; търговия
с петролни и смазочни продукти; транспортна
дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна дейност; консултантска дейност в
областта на търговската практика, икономиката,
туризма, маркетинга, мениджмънта; лицензионна търговия; лизингова и импресарска дейност;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем;
издателска или печатарска дейност; консултантска дейност по монтаж, ремонт, експлоатация и
обучение на щанцоваща техника; производство
и продажба на филми, видео- и звукозаписи;
покупка, строеж, монтаж, сервиз на автомобили,
автомобилна техника, техническо и технологично
обезпечение; туристическа дейност в страната и в
чужбина; антикварна търговия; ресторантьорство
и обществено хранене; атракцион; инвестиции
в областта на туризма; сделки с интелектуална
собственост; външнотърговска дейност (внос
и износ) по предмета на дейност на фирмата;
строително-монтажни работи; всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Никола
Николов Илиев.
14511
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 13 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2058/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джокет“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление: Велико Търново, ул. Възрожденска
1А, и с предмет на дейност: покупка, строеж,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти;
хотелиерство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Джейсън
Джон Брайан Майкъл Кук.
14512
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 263
от 10.І.2008 г. на Варненския окръжен съд по
ф. д. № 2886/2007 и разпореждане от 18.02.2008 г.
по ф. д. № 11/2008 вписа в търговския регистър
промяна на седалището и адреса на управление
на „Мултитрейд 1“ – ЕООД, от Провадия във
Велико Търново, бул. България 7.
14513
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 97 от 11.І.2008 г. по ф. д. № 1202/98 вписа в
търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличен търговец Тамара
Василиевна Анастасова с фирма „Лот – Тамара
Анастасова“ – Горна Оряховица, като съвкупност
от права, задължения и фактически от Тамара
Василиевна Анастасова на „Лот – Та“ – ООД,
Горна Оряховица.
14514
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 22 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 600/2005 са
вписани в търговския регистър промени за „Ремедия“ – ЕООД, Велико Търново: заличи вписания
предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти.
14515
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3675 от 10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1417/2006 са
вписани в търговския регистър промени за „Бумеранг ВТ“ – ЕООД, Велико Търново: вписва като
съдружници в дружеството Камелия Стефанова
Христова и Зафер Фахри Сака; вписва дружеството с ново наименование: „Бумеранг ВТ“ – ООД;
вписва дружеството с нов адрес на управление:
Велико Търново, ул. Мармарлийска 37.
14516
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3896 от 20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2053/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Морава ВТ“ – ЕООД,
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Тракия 17, 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; търговия на едро и дребно
с промишлени и хранителни стоки; търговско
представителство и посредничество на местни
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и чуждестранни лица в страната и в чужбина;
производство, изкупуване, преработка, реализация
и търговия с вторични суровини, цветни и черни
метали, руди, кокс; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт, реекспорт; ноу-хау и
лицензии, сделки с интелектуална собственост;
ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Георги
Йорданов Коев.
14517
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3699 от 11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1366/2007 са
вписани в търговския регистър промени за „Скай
сити“ – ЕООД, Велико Търново: вписва като съдружник в дружеството „България инвестмънт
груп“ – ЕООД, София; вписва дружеството с ново
наименование „Скай сити“ – ООД; вписва като
управител и представляващ дружеството Валентин Рангелов Милушев, който ще го управлява
и представлява с вписания управител Виктор
Недев Азманов заедно и поотделно.
14518
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 14 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2057/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Строймаг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Овча
могила, община Свищов, ул. Родопи 1, и с предмет на дейност: строителство, покупка, строеж,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти;
хотелиерство; транспортни услуги, спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и дру ги специфични
външнотърговски сделки; търговия и покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица;
комисионна и спедиционна дейност; лизингови
сделки; маркетингова, рекламна и информационна дейност; сделки с интелектуална собственост;
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Асан Ахмедов Алиев.
14519
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3831 от 17.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 669/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Рози“ – ООД,
Горна Оряховица; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв., на 10 000 лв.,
разпределен в 1000 дяла по 10 лв. всеки един.
14520
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3602 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1864/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ЛОТ – ТА“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Г. Измирлиев 2, вх. Б, и с
предмет на дейност: туроператорска, туристическа, агентска, хотелиерска и ресторантьорска
дейност; организиране на екскурзии в страната
и в чужбина; транспортни, рекламни и информационни услуги, свързани с международния
и вътрешния туризъм; строително-монтажна
дейност; сделки с интелектуална собственост и с
недвижими имоти; производство, изкупуване, преработка и реализация на всякаква промишлена,
животинска и растителна продукция; разкриване
на предприятия за производство на промишлени
стоки и преработка на животинска и растителна
продукция; комисионна, консигнационна, лизингова, складова, вътрешно- и външнотърговска
дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, разкриване на магазини и
продажба на всякакви промишлени и хранителни
стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, кафе
и тютюневи изделия; други дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Любомир Дончев Анастасов, Тамара Василиевна
Анастасова и Олеся Любомирова Анастасова,
които ще го управляват и представляват заедно
и поотделно.
14521
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3543 от 27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1862/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Вива турс България“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Емилиян Станев 9, вх. Б, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка, продажба,
доставка и търговия на едро и дребно с всякакви
хранителни, промишлени и селскостопански стоки; внос и износ; хотелиерство и ресторантьорство;
товарни, пътнически и таксиметрови транспортни
и спедиционни услуги в страната и в чужбина;
лизингова и оказионна дейност; международен и
вътрешен туризъм; туроператорска и турагентска
дейност в страната и в чужбина; маркетинг и
реклама; посредничество и представителство за
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти; посредничество и представителство за покупко-продажба на билети за
всякакви транспортни средства (автобуси, самолети, кораби, фериботи, влакове и др.), театрални,
музикални и други спектакли и постановки, спортни състезания и развлекателни прояви; отдаване
под наем на транспортни средства; строителна,
предприемаческа и инженерингова дейност в
страната и в чужбина; консултантски, счетоводни, преводачески и посреднически услуги, както
и всякакви други дейности и услуги, разрешени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
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неопределен срок, със съдружници Стефчо Радев
Радев и Милена Цанкова Димитрова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14522
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 90
от 9.І.2008 г. по ф. д. № 480/2007 вписа в търговския
регистър промени за „Нико трейд“ – ООД, Велико
Търново: заличи като съдружник, управител и
представляващ дружеството Ивелина Георгиева
Иванова; вписва като управител и представляващ
дружеството Николай Йорданов Николов.
14523
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 113 от 16.І.2008 г. по ф. д. № 1120/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Грийн кетъринг“ – ООД, Велико Търново: заличи като
съдружник в дружеството Иван Благомиров
Бояновски; вписа като едноличен собственик
на капитала Александър Петков Александров;
вписа дружеството с ново наименование: „Грийн
кетъринг“ – ЕООД (изписва се и на латиница);
дружеството ще се управлява и представлява от
вписания управител Александър Петков Александров.
14524
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3872 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2043/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ПРД – 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Филип Тотю
17, вх. В, ет. 2, ап. 4, 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, менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, външнотърговски
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, фотографски,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем,
лизинг, всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Пламен Райков Долапчиев.
14525
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3833 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 2031/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хоби караван България“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Шемшево,
област Велико Търново, с предмет на дейност: внос,
продажба, отдаване под наем и лизинг на каравани
и мотокаравани, вътрешно- и външнотърговска
дейност във всички разновидности, покупка на
стоки или други вещи и препродажбата им в
първоначален, обработен или преработен вид,
внос, износ, бартер, реекспорт, дистрибуторска
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дейност, разкриване и експлоатация на магазини,
паркинги и гаражи, ателиета за собствени нужди, разкриване и експлоатация на туристически
комплекси и заведения за обществено хранене,
хотелиерство, ресторантьорство, туристически
услуги, аудио-, видео- и фотоуслуги, рекламна
дейност, консултантски услуги, транспортни услуги със собствен и нает транспорт, международен
транспорт, авторемонтни услуги, отдаване под
наем на МПС, спедиторска дейност, складова, ноухау, лизингова дейност, агентство, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
лица, изкупуване и продажба на селскостопанска
и животинска продукция, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности и услуги в
страната и в чужбина, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Пламен
Асенов Николов.
14526
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146,
ал. 4 ТЗ с решение № 3844 от 17.XII.2007 г. по
ф.д. № 637/2003 вписа в търговския регистър
п ромен и за „Бол я рк а – М К – 20 03“ – ООД,
Велико Търново: заличи като съдружници в
дружеството Николай Желязков Кабзев, Нейчо
Танев Радев, Ивайло Георгиев Стоянов, Димитър
Иванов Димитров, Стилиян Иванов Орешков и
Христо Иванов Христов; заличи като управител
и представляващ дружеството Антон Нейков
Ненов; вписа като управител и представляващ
дружеството Пламен Петков Пенчев; допуска
прилагането на годишния финансов отчет на
дружеството за 2006 г.
14527
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 569 от 14.II.2007 г. по ф.д. № 4565/91 вписа в
търговския регистър промени за „Хлебопроизводство и сладкарство“ – ООД, Свищов: заличи
като съдружник в дружеството Община Свищов;
вписа като едноличен собственик на капитала
„Хлебопроизводство 999“ – АД, Свищов; вписа
дружеството с ново наименование „Хлебопроизводство и сладкарство“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от вписания
управител Асен Асенов Нацков.
14528
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3841 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1966/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Върбанови“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Тодор Балина 18, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, услуги със
селскостопански машини, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, обществен превоз на
пътници и товари, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, търговско
представителство, посредничество и агентство,
електронна търговия, транспортна, спедиционна
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и логистична дейност, външнотърговска дейност,
импорт, експорт и реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими
имоти, рекламна, информационна, издателска
и печатарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, програмна и импресарска дейност,
както и всякакви дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Николай Върбанов Йорданов и Върбан Йорданов Върбанов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
14529
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3749 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1993/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калина студио“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Росица 8, с
предмет на дейност: фризьорски и козметични
услуги, производство и покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, хотелиерство, ресторантьорство и свързаните с тях дейности, транспорт,
импорт, експорт, реекспорт, търговия в страната
и в чужбина със стоки от местно производство и
внос, комисион, консигнация, бартерни сделки,
вътрешен и международен туризъм, туристически
услуги, рекламни, програмни и други услуги,
маркетинг, мениджмънт, комплексни услуги, строителство на жилища, търговски обекти, складови
помещения и други обекти или закупуване на
такива и обзавеждането им с цел продажба или
отдаване под наем, други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Калина
Цанева Петрова.
14530
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3814 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2017/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Чар – ВТ“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Георги Бакалов
4, ет. 12, ап. 46, с предмет на дейност: козметика,
козметичен масаж, козметичен масаж на тяло,
организация на културни, музикални и спортни
прояви, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, предоставяне на услуги,
производство на филми, видео-, звукозаписи,
както и други подобни дейности, издателска и
печатарска дейност, фризьорство, маникюр, педикюр, ноктопластика и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Петранка Георгиева Кирова.
14531
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3660
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 807/2004 вписа в търговския регистър промени за „БПМ – 1“ – ООД,
Велико Търново: вписа дружеството с нов адрес
на управление: Велико Търново, ул. Десети февруари 4, ет. 1, ап. 1.
14532
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3659
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 172/2005 вписа в търговския регистър промени за „БПМ – 2“ – ООД,
Велико Търново: вписано е дружеството с нов
адрес на управление: Велико Търново, ул. Десети
февруари 4, ет. 1, ап. 1.
14533
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 108 от 11.I.2008 г. по ф.д. № 1027/2007
вписа в търговския регистър промени за „Плам
ойл“ – ЕООД, Велико Търново: допълва предмета
на дейност с „вътрешни и международни превози,
таксиметрова дейност, търговия с цигари и алкохол, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм,
обмен на валута“.
14534
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2063/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговоност „Голд сервиз“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Д. А. Ценов 4, с
предмет на дейност: търговска дейност на едро и
дребно с авточасти, хранителни и нехранителни
стоки, разносна търговия, бартерни и реекспортни
операции, автомонтьорски и автотенекеджийски
услуги, строителна дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна,
програмна и импресарска дейност, транспортни
услуги със собствени и наети транспортни средства, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство (без процесуално) и посредничество, рекламна, комисионна, консигнационна,
лизингова дейност, предоставяне на компютърни
и интернет услуги, зали за компютърни игри и
всякакви услуги на населението, както и всякакви
други стопански дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Златко
Дечев Георгиев.
14535
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 41 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 456/2007 вписа
в търговския регистър промени за „Мерлин дивелъпмънтс“ – ООД, Велико Търново: вписа дружеството с ново седалище и адрес на управление:
с. Ганчовец, община Дряново, ул. Осми март 22.
14536
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 80
от 7.I.2008 г. по ф.д. № 1290/2004 вписа в търговския регистър промени за „Хилцингер – полирни
технологии“ – ООД, гр. Лясковец: заличава като
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съдружник в дружеството Карл Хилцингер – „Тум
ГмбХ&Ко.КГ“, Германия; вписа като съдружник
в дружеството „ВАЗАГ Тул“ – АД.
14537
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3882 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1098/2007
вписа промени за „Аванти ойл“ – ЕООД, Горна
Оряховица: вписа дружеството с нов адрес на
управление: София, район „Изгрев“, бул. Драган
Цанков 36, международен търговски център „Интепред“, офис А.
14538
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3853 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1343/2005 вписа в търговския регистър промени за „Аурелия
инвест“ – ООД, Велико Търново: заличава като
съдружници в дружеството Димитър Стефанов
Балуков, Светослав Йончев Йонов и Ина Александрова Петкова; вписа като съдружници в
дружеството Стефан Димитров Балуков, Илиян
Славчев Балабанов и Ваня Йорданова Петкова;
дружеството ще се управлява от вписания управител Николай Георгиев Ноев.
14539
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3645 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1920/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кредит консулт ВТ“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Горна Оряховица, ул. Д-р Петър
Берон 8, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: банкови и кредитни консултации, бизнесконсултации и
посредничество, консултантски услуги за изработване и финансиране на инвестиционни проекти,
посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност и всякакви
други дйности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Пенчо
Димитров Димитров.
14540
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 28 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 496/2001 вписа в
търговския регистър промени за „М и Ко“ – ООД,
Велико Търново: заличава като съдружник в
дружеството Ивайло Евгениев Илиевски; вписа
като съдружник в дружеството Минко Мичев
Цонковски.
14541
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3795 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1586/2007
вписа в търговския регистър промени за „Старт
1“ – ООД, Свищов: заличава като управител и
представляващ дружеството Любен Димитров
Захариев; вписа като управител и представляващ
дружеството Миглена Тодорова Спирдонова.
14542
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3849 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2010/2007 вписа
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в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зерол“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление: с. Петко Каравелово, област Велико Търново, ул. 9 № 23, с
предмет на дейност: производство на биодизел
и растително масло и експелер и търговия с
произведените продукти в страната и в чужбина, съхранение и търговия със зърно, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала
„Ейч Ар мениджмънт“ – ЕООД, София, и се
управлява и представлява от управителя Георги
Пантелеев Панчев.
14543
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1548 от 14.VI.2007 г. по ф.д. № 1368/2006 на
Русенския окръжен съд и с разпореждане от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1027/2007 вписа промяна
на седалището и адреса на управление на „Плам
ойл“ – ЕООД, от Русе във Велико Търново, ул.
Йоновка 11, ет. 4.
14544
Великот ърновск и ят окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251,
ал. 4 ТЗ с определение № 44 от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 1556/2000 вписа промени за „Прима
дент“ – АД, Велико Търново: увеличава капитала
на дружеството от 268 400 лв. на 310 830 лв. чрез
издаване на нова емисия 4243 поименни акции
с номинална и емисионна стойност 10 лв. при
условията на чл. 194 ТЗ с цел запазване на приетото при създаване на дружеството статукво
при поемане на задълженията на дружеството
по заплащане на приватизационната сделка
„Стоматологичен център – I“ – ЕООД, Велико
Търново; допуска прилагането на годишния
финансов отчет за 2006 г.
14545
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3827 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1345/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Гами“ – ООД,
Велико Търново: заличава като управител и
представляващ дружеството Йорданка Стефанова
Манахова; вписва като управител и представляващ
дружеството Анета Василева Байчева.
14546
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 16 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2090/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ан Рос консулт проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул. Въстаническа 2, с предмет
на дейност: консултантски услуги, изготвяне на
инвестиционни проекти, сделки с интелектуална
собственост, всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Росен Славов Русев.
14547
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5
ЗДЛ с решение № 3879 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 60/97 вписа в търговския регистър промени за
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„Дизайн – 97“ – ООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки
един от тях; заличава Стоян Иванов Стоилов и
Добри Кънев Шатров като съдружници в дружеството; вписа като съдружник в дружеството
Стефка Стоянова Ризова; заличава като съдружник в дружеството Енчо Димитров Максимов.
14548
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3712 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 748/2005
вписа в търговския регистър промени за „Младост – II“ – ЕООД, Свищов: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Галина Ангелова
Маринова; вписа като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Иван Николаев Банзурков; заличава
вписания предмет на дейност; вписа дружеството
с нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
14549
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3757 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 439/2003 вписа в търговския регистър промени за „Виктория – 1“ – ООД, Велико Търново: заличава като
съдружник в дружеството Садедлин Кхаллуф;
вписа като съдружник в дружеството Ахмад Нахас.
14550
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3861 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 439/2003
вписа в търговския регистър промени за „Виктория – 1“ – ООД, Велико Търново: вписа като
съдружник в дружеството Мохамед Матини Салех.
14551
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3944 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1450/2005
вписа в търговския регистър заличаването на
„Евазион Бюльгар – в ликвидация“ – ЕООД,
Велико Търново.
14552
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3651 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 3570/92 вписа в
търговския регистър заличаване на „Свищовски
фериботен комплекс – в ликвидация“ – ООД,
Свищов.
14553
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3715 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1470/94 вписа
в търговския регистър промени за „Център за
чужди езици и мениджмънт“ – ООД, Велико
Търново: заличава като съдружници в дружеството „Европейски център за обучение и квалификация“ – ООД, София, и „Център за езиково
обучение и квалификация“ – ООД, София; вписа
като съдружници в дружеството „Есет“ – ООД,
София, и „Юнивърс прес – Европа“ – ООД, София; заличава като управител и представляващ
дружеството Марияна Стойкова Михайлова; вписа
като управител и представляващ дружеството
Георги Стоянов Христов.
14554
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3605 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 191/94 вписа в
търговския регистър заличаването на „Жаар – в
ликвидация“ – ЕООД, Горна Оряховица.
14555
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3899 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1260/2000 са
вписани в търговския регистър промени за „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р
Димитър Павлович“ – ЕООД, Свищов: заличи
като управител и представляващ дружеството
Валери Атанасов Атанасов; вписа като управител
и представляващ дружеството Лъчезар Иванов
Михайлов.
14556
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 12 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2059/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „И – Ън“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Джулюница, област Велико Търново, ул. Стефан
Стамболов 10, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство, посредничество и агентство, технологичен трансфер, дейности в безмитни зони,
незабранени със закон, производствена дейност
и ишлеме на хранителни стоки и на стоки от
метали, дървесина, синтетични материали, керамика, текстил, кожа и др., ресторантьорство и
хотелиерство, туристическа дейност в страната и
в чужбина, занаятчийски и битови услуги, оказион и антиквариат, транспортни услуги с леки
и товарни автомобили в страната и в чужбина,
спедиторска дейност и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Стоянка
Димова Иванова и Иван Добрев Иванов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14557
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3924 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1031/2005 са
вписани в търговския регистър промени за „Анкад“ – ЕООД, Велико Търново: вписа дружеството
с нов адрес на управление: Велико Търново, ул.
Юрий Гагарин 10, ет. 1, п.к. № 3; вписа нов предмет
на дейност: пътно и промишлено строителство,
строително-монтажни и строително-ремонтни
дейности, дърводобив и дървообработване, търговия с петролни продукти, складови дейности,
търговия на едро и дребно с промишлени и
хранителни стоки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт.
14558
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3753 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 178/2006
вписа в търговския регистър промени за „Елит
паркет“ – ЕООД, Горна Оряховица: вписа увели-
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чение на капитала на дружеството с 95 000 лв. от
5000 лв. на 100 000 лв., разпределен в 1000 дяла
по 100 лв. всеки един от тях.
14603
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 13158/2004 на
СГС и с разпореждане от 18.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1979/2007 вписа в търговския регистър промяна в седалището и адреса на управление на
„Булбаск“ – ООД, от София във Велико Търново,
ул. Стефан Стамболов 57, ет. 2.
14604
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 10650 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1885/2003 на
Варненския окръжен съд и с разпореждане от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2034/2007 вписа в търговския регистър промяна в седалището и адреса
на управление на „Месо – Славей“ – ЕООД, от
Варна в с. Пчелище, област Велико Търново, ул.
Двадесет и първа 1.
14605
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3859 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1104/2005 вписа
в търговския регистър промяна за „Саут Коуст
Инвестмънт“ – ООД, Велико Търново: вписа
като съдружник в дружеството Васил Лъчезаров
Петров.
14606
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 136
от 23.I.2008 г. по ф.д. № 685/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец Даниел Симеонов Райков с
фирма „Даниел Райков“ – гр. Килифарево, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Даниел Симеонов Райков на „Дидо
Райков“ – ООД, Велико Търново.
14607
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 71
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 3803/92 вписа в търговския
регистър промени за „Интра“ – ООД, Велико
Търново: заличи като управител и представляващ дружеството Стефка Танева Танева; вписва
като управител и представляващ дружеството
Димитър Стоянов Чобанов, който ще управлява
и представлява дружеството заедно и поотделно
с вписания управител Тотю Рашков Тотев.
14608
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3635
от 5.XII.2007 г. по ф.д № 439/2001 вписа в търговския регистър промяна за „Модеа – С“ – ЕООД,
Велико Търново: вписва дружеството с нов адрес на управление: Велико Търново, ул. Десети
февруари 4.
14609
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 57
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 1828/97 вписа в търговския
регистър заличаване на „Техноресурс – 2000 – в
ликвидация“ – АД, Горна Оряховица.
14610
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Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение № 3884 от 20.XII.2007 г. по ф.д.
№ 348/98 вписа в търговския регистър промени за „Свилоза – 2000“ – АД, Свищов: заличи
вписаните членове на СД; вписа нов съвет на
директорите в състав: Димитър Георгиев Първанов – председател, Йордан Атанасов Гайдаров – изпълнителен директор, и Надка Кирилова
Стоянова – член; заличи като председател на СД
и представляващ дружеството Михаил Георгиев
Колчев и като изпълнителен директор и представляващ дружеството Хараламби Йорданов
Ламбев; вписа като изпълнителен директор и
представляващ дружеството Йордан Атанасов
Гайдаров; вписа нов предмет на дейност: производство и търговия със стоки и суровини, незабранени със закон, спедиторска дейност, всякаква
транспортна дейност, механизирани услуги със
специална техника, товаро-разтоварна дейност,
автосервизни услуги, внос-износ и реекспорт на
автомобили, отдаване под наем на автомобили и
специална техника, корабно агентиране, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
допуска прилагането на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.
14611
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1254/2006 вписа
в търговския регистър промени за „Блу хаус
кънстракшън“ – ООД, Велико Търново: заличи
като съдружник, управител и представляващ
дружеството Александър Джон Доу; дружеството
ще се управлява и представлява от досега вписаните управители Иван Веселинов Станев, Джон
Фъргюс Греъм и Томас Антъни Кели заедно и
поотделно.
14612
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3842 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1318/2003 вписа
в търговския регистър промени за „Бизнес център
Унисофт“ – ЕООД, Велико Търново: заличи като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Нина Иванова
Михайлова; вписа като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Маргарита Георгиева Цанева; вписа
дружеството с ново седалище и адрес на управление: с. Първомайци, община Горна Оряховица,
ул. Батенберг 10.
14613
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 121 от 15.I.2008 г. по ф.д. № 1893/90 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Филко Петров
Петров с фирма „Алада – Филко Петров“, Велико
Търново, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Филко Петров Петров
на „Киев – 2004“ – ООД, Велико Търново.
14614
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 78
от 4.I.2008 г. по ф.д. № 392/96 вписа в търговския
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регист ър пром яна за „Атлас – Ве“ – ЕООД,
Велико Търново: вписа дружеството с ново наименование: „Атлас“ – ЕООД.
14615
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3744 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 988/98
вписа в търговския регистър промени за „Елитстрой – 2000“ – ООД, Велико Търново: вписа
като съдружници в дружеството Нина Романовна
Недялкова и Николай Неделчев Недялков; вписа
като управител и представляващ дружеството
Нина Романовна Недялкова, която ще управлява и представлява дружеството с досегашните
управители Неделчо Пейчев Недялков и Румяна
Върбанова Борисова заедно и поотделно.
14616
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 3907 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1656/94 вписа
в търговския регистър заличаването на „Грандстрой – в ликвидация“ – ЕООД, Велико Търново.
14617
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 96 от 11.I.2008 г. по ф.д. № 1688/99 вписа в
търговския регистър промяна за „Стоматологичен
център I – Велико Търново“ – ЕООД, Велико
Търново: вписа дружеството с ново наименование:
„Дентален център I Велико Търново“ – ЕООД
(изписва се и на латиница).
14618
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3927
от 28.ХІІ.2008 г. по ф. д. № 504/97 вписа в търговския регистър промени за „Палком“ – ЕООД,
Велико Търново: вписа увеличение на капитала
на дружеството със сумата 95 000 лв. чрез увеличаване стойността на един дял от 50 лв. на
1000 лв. всеки, при което капиталът от 100 000 лв.
е разпределен в 100 дяла по 1000 лв.
14619
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3877 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 786/2006 вписа
в търговския регистър промени за „Умбалапатача“ – ЕООД, Велико Търново: вписа дружеството
с нов адрес на управление: Велико Търново, ул.
Резервоарска 81.
14620
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3681 от 10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1952/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Нюлайф Булгариа“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, придобиване на недвижими имоти за
собствени на дружеството нужди, отдаването им
под наем или продажбата им с цел печалбата;
създаване на интернет сайтове; графичен дизайн,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Урсула
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Джои Ханкокс и Майкъл Дейвид Чарлс Дейвис,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
14621
Великот ърновск и ят окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ
с решение № 3768 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 1551/2005 вписа в търговския регистър промени за „Стерм“ – ЕООД, Велико Търново:
вписа увеличение на капитала на дружеството
с 95 000 лв. собствени средства на дружеството
от 5000 лв. на 100 000 лв., разпределен в 1000
дяла по 100 лв. всеки един от тях.
14622
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 65 от 3.І.2008 г. по ф. д. № 1580/99 допусна
прилагането на годишния финансов отчет на
„Агромашинаимпекс – 99“ – АД, Горна Оряховица, за 2006 г.
14623
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение № 145 от 5.ІІ.2008 г. по ф. д. № 928/2005
вписа в търговския регистър прекратяването и
обявяването в ликвидация на „Сид – І“ – ООД,
Велико Търново, като добавя към нея фирмата
в ликвидация, и с ликвидатор Миглена Тодорова
Савова.
14624
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 318/2005 вписа
в търговския регистър промяна за „Редууд Естейтс“ – ООД, Велико Търново: вписа дружеството
с нов адрес на управление: Велико Търново, ул.
Капитан Петко Войвода 38.
14625
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3878 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1094/94 вписа
в търговския регистър промяна за „Фондрима“ – ООД, гр. Златарица; заличи като съдружник
в дружеството Борис Петров Цорев.
14626
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3941 от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1700/96 допусна прилагането на годишния финансов отчет на
„Присое – 40“ – АД, с. Присово, за 2006 г.
14627
Великот ърновск и ят окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 69 от 3.І.2008 г. по ф. д. № 446/2003
вписа в търговския регистър промени за „Славянка – инвест“ – ООД, Велико Търново: заличи
като съдружници в дружеството Пенка Кънчева
Атанасова, Иван Анастасов Недев и Стефан
Йорданов Момов; за личи като у правител и
представляващ дружеството Петър Любомиров
Величков; вписа като съдружници в дружеството
Йордан Филипов Аврамов и Диян Тошев Тодоров;
вписа дружеството с ново седалището и адрес на
управление: Горна Оряховица, ул. Иван Вазов 3;
вписа като управители и представляващи друже-
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ството Йордан Филипов Аврамов и Диян Тошев
Тодоров, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
14628
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 59 от 3.І.2008 г. по ф. д. № 146/2004 вписа в
търговския регистър промени за „Секюрити макс
груп“ – ООД, Велико Търново: заличи като съдружници в дружеството Кирил Евгениев Бошев и
Данаил Кирилов Данаилов; вписа като съдружник
в дружеството Милка Кирилова Колева.
14629
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3810 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2014/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Берг“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Бачо
Киро 9, и с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка, продажба, доставка и
търговия на едро и дребно с всякакви хранителни, промишлени и селскостопански стоки,
внос и износ; хотелиерство и ресторантьорство;
товарни, пътнически и таксиметрови транспортни
и спедиционни услуги в страната и в чужбина;
лизингова и оказионна дейност; международен
и вътрешен туризъм; туроператорска дейност;
маркетинг и реклама; посредническа дейност и
представителство за покупко-продажба, замяна и
отдаване под наем на всякакви недвижими имоти;
строителни, предприемаческа и инженерингова
дейност; финансово-счетоводна, консултантска
дейност и услуги, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Йорданка
Иванова Берчева.
14630
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3649 от 07.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 184/2003 вписа в търговския регистър промени за „Групова
практика за първична медицинска помощ – д-р
Костадинови“ – ООД, Велико Търново: заличи
вписания предмет на дейност; вписа дружеството
с нов предмет на дейност: първична дентална
помощ и търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване
на пациенти.
14631
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3759 от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 141/2004 вписа
в търговския регистър промени за „Бехтанов – комерс“ – ЕООД, Свищов: вписа разпределение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 1 дял
по 5000 лв.; заличи като едноличен собственик
на капитала Бехайдин Гафуров Асанов; заличи
като управител и представляващ дружеството
Бехайдин Гафуров Асанов; вписа като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Андреан Иванова Бузов;
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вписа дружеството с ново седалище и адрес на
управление: Велико Търново, ул. Бачо Киро 5,
вх. В, ет. 1, ап. 1.
14632
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3772 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1769/93
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятието на едноличен търговец Марин
Иванов Маринов с фирма „Марини – Марин
Маринов“, Велико Търново, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
Марин Иванов Маринов на „Марини“ – ЕООД,
Велико Търново.
14633
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3823 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 716/2006
вписа в търговския регистър промени за „Лес
трейд“ – ЕООД, Горна Оряховица: заличи като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Крум Георгиев Киров;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Николай Христов Николов; вписа дружеството с ново
седалище и адрес на управление: гр. Лясковец,
ул. Христо Ботев 34.
14634
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3737 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1964/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Строй – мед“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Алеко Константинов 15А, ет. 1,
и с предмет на дейност: строително-монтажни
дейности, услуги и проектиране; създаване и поддържане на ветеринарна клиника, амбулатория и
лаборатория; търговия с ветеринарномедицински
препарати, храни и фураж; покупко-продажба
на недвижими имоти, вкл. и отдаването им под
наем; търговия на едро и дребно с всякакви стоки
и във всякакви разрешени със закон средства;
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; транспорт
на пътници и товари; други дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Марин Русев Маринов и Емил Маринов Русев
и се управлява и представлява от управителя
Марин Русев Маринов.
14635
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3847 от 18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 302/94 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Марин Русев Маринов
с фирма „Марин Маринов – 94“, с. Българско
Сливово, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Марин Русев Маринов
на „Строй – мед“ – ООД, Свищов.
14636
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3603 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3874/90 вписа
в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие и фирмата на едноличен
търговец Николай Стефанов Шумналиев с фир-
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ма „Компрекс – авто – Николай Шумналиев“,
Велико Търново, от Николай Стефанов Шумналиев като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на едноличен търговец
Пеню Петров Илиев с фирма „Сами – Пеню
Илиев“, Велико Търново, като правоприемникът ще осъществява т ърговска дейност с
фирма „Компрекс – авто – Николай Шумналиев – Сами – Пеню Илиев“.
14637
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3863 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1135/2005
вписа в търговския регистър промени за „Ипрокон“ – ООД, Велико Търново: заличи като
съдружник в дружеството Недко Стоянов Недев; заличи като управител и представляващ
дружеството Недко Стоянов Недев; вписа като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Пламен Боянов Стефанов; вписа дружеството с ново наименование:
„Ипрокон“ – ЕООД (изписва се и на латиница).
14638
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 21 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 901/2003 допусна прилагането на годишния финансов отчет на
„Универсал – НВГ“ – ООД, Долна Оряховица,
за 2006 г.
14639
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3811 от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2015/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Болярка – Петков“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Краков 12,
ет. 3, ап. 10, и с предмет на дейност: таксиметрови услуги; транспортна дейност в страната и в
чужбина; покупка-продажба на МПС; охраняеми
паркинги; автокозметични услуги; авторемонтни
услуги; ресторантьорство; хотелиерство; видеозаснемане на ритуали и фотографски услуги;
организиране на сватбени тържества; продажба
на сватбени облекла и аксесоари; търговия на
дребно и едро, както и всякакви други дейности
и услуги в страната и в чужбина, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Трифон Йорданов Петков.
14794
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3735 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1471/2006 вписа
промени за „Анивест“ – ЕООД, Велико Търново:
заличи като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Айриш
Хасанова Бичер; вписа като едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ дружеството Явор Петров Ангелов; вписа дружеството
с ново седалище и адрес на управление: с. Върбовка, община Павликени, ул. Тридесет и седма 24.
14795
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3734 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1981/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Магстатор“ – ЕООД
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(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Свищов, ул. Рила 6, вх. 3, ап. 62, и
с предмет на дейност: конструиране, изследване,
разработване, производство и пазарна реализация
в различните сектори на икономиката на магнитни
статори за обработка на флуиди; консултантски
услуги; други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Митко Николаев Ненков.
14796
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3736 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 931/2006 вписа
промени за „Проспектър БГ“ – ЕООД, Велико
Търново: заличи като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Милен Богданов Ковачев; вписа като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Богдан Минков Ковачев.
14797
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 40 от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 6/96 вписа в търговския
регистър промени за „Унипак“ – АД, Павликени:
заличи като член на СД Петър Божилов Божилов;
вписа като член на СД Евгени Методиев Димитров; вписа промяна в структурата на капитала
от 1 135 990 лв., който се разпределя в 1 135 990
поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка.
14798
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 72 от 3.І.2008 г. по ф. д. № 1219/2007 вписа
промени за „Балкан метал“ – ЕООД, Велико
Търново: заличи като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството Александър Асенов Филев; вписа като
едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Георги Димитров
Георгиев; вписа дружеството с ново наименование:
„Буллес – 2008“ – ЕООД; вписа дружеството с
ново седалище и адрес на управление: Павликени,
ул. Район жп гара 4, ап. 1.
14799
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3801
от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2002/93 вписа в търговския регистър промени за „Баланс“ – АД, гр.
Лясковец: заличи като изпълнителен директор и
представляващ дружеството Иван Недев Минчев;
вписа като изпълнителен директор и представляващ дружеството Димитър Кирилов Димитров.
14800
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3
от 28.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд по
ф. д. № 11004/2002 и разпореждане от 4.ІІІ.2008 г.
по ф. д. № 13/2008 вписа в търговския регистър
промяна за „Ин хаус БГ“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София във
Велико Търново, ул. Полтава 1.
14801
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2532 от 20.ІХ.2007 г. на Русенския окръжен съд
по ф. д. № 78/2006 и разпореждане от 24.Х.2007 г.
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по ф. д. № 1709/2007 вписа в търговския регистър
промяна на седалището и адреса на управление
на „Традимекс – Тм“ – ООД, Русе, в с. Стамболово, община Павликени, ул. Двадесет и трета 7.
14802
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3930 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 780/99 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Богданка Трифонова Петкова с фирма „Вестта – П – Богданка
Петкова“, Горна Оряховица, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Болярка – Петков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Краков 12,
ет. 3, ап. 10 (рег. по ф.д. № 2015/2007 на ВТОС).
14884
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3751 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 7/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Соткаимпекс“ – ЕООД, Велико Търново: заличи като
управител и представляващ дружеството Тихомир
Петров Пейчев; вписа като управител и представляващ дружеството Андрей Михайлов Илиев.
14885
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3773 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 429/2005
вписа в търговския регистър промени за „Сън
Вейл“ – ООД, с. Горско Ново село: заличи като
съдружник, управител и представляващ в дружеството Рут Ан Хенсон; вписа като едноличен
собственик на капитала Джон Филип Уайтхаус;
вписа дружеството с ново наименование: „Сън
Вейл“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от вписания управител Джон
Филип Уайтхаус.
14886
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ с решение № 114 от 16.I.2008 г. по ф.д.
№ 1087/2004 вписа в търговския регистър прекратяването на „Седора“ – ЕООД, с. Пчелище,
и го обявява в ликвидация; вписа промяна във
фирмата, като добавя към нея „в ликвидация“;
вписа като ликвидатор Дейвид Колин Тейлър, със
срок за извършване на ликвидацията 6 месеца,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на поканата до кредиторите.
14887
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3885 от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 35/2005
вписа в търговския регистър промени за „Стилпласт – ВТ“ – ЕООД, Велико Търново: вписа
като съдружник в дружеството Стефан Борисов
Палеников; вписа дружеството с ново наименование: „Стилпласт – ВТ“ – ООД; вписа дружеството
с нов адрес на управление: Велико Търново, ул.
Беляковско шосе 5; дружеството ще се управлява и представлява от вписания управител Тони
Денчев Денев.
14888
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3857 от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1146/2003
вписа в търговския регистър промяна за „Дика
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фешън“ – ЕООД, Горна Оряховица: вписа като
управител и представляващ дружеството Надка
Николова Йорданова.
14889
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 42
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1133/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
едноличен търговец Петранка Георгиева Кирова
с фирма „Нефертити – Петранка Кирова“, Велико
Търново, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Петранка Георгиева
Кирова на „Чар – ВТ“ – ЕООД, Велико Търново.
14890
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3860 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2049/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Донев – ИД“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Гео Милев
47, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на ценни
книжа с цел продажба, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност и търговско представителство
и посредничество, валутни сделки (след съответното разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с всякакви
разрешени стоки и услуги и други дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Пламен Иванов Донев.
14891
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 39 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1662/93 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец Пламен Иванов
Донев с фирма „Донев – Пламен Иванов“, Велико
Търново, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Пламен Иванов Донев
на „Донев – ИД“ – ЕООД, Велико Търново.
14892
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 54
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 2882/92 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец Стефан Пенчев Стефанов с фирма
„Марина – 92 – Стефан Стефанов“, Павликени,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в т. ч. недвижими имоти, МПС,
банкови сметки, наемни и облигационни отношения, активи и пасиви, разрешителни, лицензии,
удостоверения и др., от Стефан Пенчев Стефанов
на „Марина – 92“ – ЕООД, Велико Търново.
14893
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1912 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 353/2001 на
Габровския окръжен съд и с разпореждане от

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

10.I.2008 г. по ф.д. № 54/2002 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Младен Божинов Стоилков с
фирма „Макс – Младен Стоилков“, Трявна, на
„Поли – 02“ – ЕООД, Велико Търново.
14894
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3887 то 19.XII.2007 г. по ф.д. № 611/94 вписа
в търговския регистър поемане на предприятието на едноличен търговец Красимир Димитров
Стефанов с фирма „Атлас – Красимир Стефанов“,
Павликени, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от наследника му
Павлина Георгиева Стефанова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Атлас – Павлина
Стефанова“, Павликени.
14895
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3742 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1935/2007
вписа в търговския регистър акционерно дружество „ЦБА консултинг“ – АД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо Ботев 14, с
предмет на дейност: консултации, мениджмънт,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
строителна дейност, покупко-продажба на имоти,
отдаване под наем и управление на недвижими
имоти, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 50 000 лв.
Акционерното дружество е с едностепенна система на управление, със съвет на директорите
от 3 членове, избрани с мандат 3 г.: Красимир
Стефанов Гърдев – председател и изпълнителен
директор, Радослав Игнатов Владев – зам.-председател, и Ивайло Петров Маринов – член, и
се представлява и управлява от изпълнителния
директор Красимир Стефанов Гърдев.
14896
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3677 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1950/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Велт строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 13, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи и препродажбата
им в първоначален, обработен или преработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, транспортна,
лизингова, бартерна дейност, както и на търговско
представителство и посредничество, изкупуване
и продажба на селскостопанска и животинска
продукция, вътрешна и външна търговия, строително-ремонтни дейности и сделки с недвижими
имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги и всякакви други дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Иван Тодоров Николов.
14897
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3939 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 2079/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Козмос – БГ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, офис 204, с предмет на дейност:
търговия със стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, туристически, рекламни, информационни
и програмни услуги, сделки със складови записи, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел препродажба, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Звезделин Младенов Пашов
и Мурат Дерели и се управлява и преставлява от
управителя Звезделин Младенов Пашов.
14898
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3694 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1873/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Рекро“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Свищов, ул. Рила
4, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: туристическа и туроператорска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, посредническа и агентска
дейност, транспортни услуги, счетоводни, правноюридически услуги и консултации, съдебни и други
експертизи, сключване на лизингови договори,
комисионни и спедиционни договори, покупкопродажба на стоки, строителна и ремонтна дейност, продажба и доставка на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала Михаил Дочев Михайлов
и се управлява и представлява от управителите
Михаил Дочев Михайлов и Христо Михайлов
Дочев заедно и поотделно.
14899
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3781 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1999/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Хаус он дъ гриин“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, бул.
България 4, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки ии други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба, вътрешнои външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване и преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
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услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви
други дейноти и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Тимоти Мартин Ласт, Дон
Анджела Хилс, Дезмънд Джон Хилс и Лиса Мари
Пейдж, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
14900
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3632 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1893/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Групова практика за първична медицинска помощ „Войчеви“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Никола
Габровски 14, с предмет на дейност: извършване на
първична медико-дентална помощ и на търговски
сделки за нуждите на осъществяваните от дружеството медицински дейности и за обслужване на
пациентите, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Румяна Стефанова Войчева и Николай Василев Войчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14901
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3682 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1928/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Си енд Ем Пропърти Инвестмънтс“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Независимост 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество
за местни или чуждестранни лица в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни
и сделки с интелектуална собственост, услуги в
сферата на хотелиерството, туризма, рекламата,
информацията и др., покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други
стопански дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Уейн
Чапман и Стивън Мобс, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
14902
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3722 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1963/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Марина – 92“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Христо Донев
22, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни и нехранителни
стоки и предмети, производство, внос – износ
на колбаси, производство и търговия с безалкохолни напитки, търговия със спиртни напитки,
производство, преработка и реализация на растителна и животинска продукция, внос – износ,
реекспорт, бартерни сделки с незабранени стоки
и предмети, съоръжения, апаратури, вкл. и от
областта на електрониката, транспортни услуги с
лек и товарен превоз на физически лица и фирми,
вкл. и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, игри и занимания за деца и възрастни
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в заведения и на открито (без хазартни игри),
както и други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Пенчев Стефанов.
14903
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3764 от 13.XII.2007 г. по ф.д № 1957/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хлебокомбинат Сухиндол“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Павликени, ул.
Васил Левски 10, вх. Б (партер), с предмет на
дейност: производство на хлебни и сладкарски
изделия, производство на безалкохолни напитки,
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, консултантска, дейност на търговско
представителство и посредничество, превозна и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала
„Индустриално търговско дружество“ – ООД,
Павликени, и се управлява и представлява от
управителя Петър Боянов Пенев.
14904
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3868 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 2047/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Габи – тур“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Христо
Караминков 20, с предмет на дейност: предприемаческа и строителна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорска дейност (след
регистрация) и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Васил Луков Кирилов.
14905
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3782 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 2000/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Галлен“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Момина крепост 22, ет. 2, с предмет на
дейност: козметични услуги, маникюр, педикюр,
бръснарски и фризьорски услуги, външно- и
вътрешноикономическа и търговска дейност,
комисионна, консигнационна, посредническа,
антикварна, оказионна, товарна и таксиметрова, туристическа, екскурзоводна, атракционна,
импресарска, рекламна дейност в страната и в
чужбина, производство, изкупуване и реализация
на селскостопанска, растителна и животинска
продукция, сладкарски, тестени и кулинарни
изделия, импорт, експорт, реекспорт, дизайн,
бутик, шивашки услуги и моделиерство, бартерни сделки в страната и в чужбина, всякакви
дейности, предвидени в ТЗ и други, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с
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неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Галина Димитрова Илиева.
14906
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3922 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2071/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алекс 03“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Магистрална 5, с предмет на дейност: търговска,
производство и търговия на едро и дребно със
селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, разносна търговия, сервизни
услуги, строително-монтажна и посредническа
дейност, кафе-аперитив, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, консултантска дейност,
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, импорт, експорт
и реекспорт, търговия и лизингова дейност, отдаване под наем, автотранспортни и таксиметрови
услуги с нови и употребявани леки и тежкотоварни автомобили, двуколесни, селскостопанска
и строителна техника, сделки с интелектуална
собственост, покупка, изграждане, строителство
или обзавеждане на недвижими имоти и тяхната
продажба или отдаване под наем с цел печалба
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Камен Пенев Илиев.
14907
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3848 от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 2032/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Конак“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Горна Оряховица,
ул. Хан Тервел 10, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и реализация
в страната и в чужбина на всякаква разрешена
със закон промишлена, растителна и животинска
продукция, разкриване на предприятия за производство на промишлена продукция, за преработка
на животинска и растителна продукция, комисионна, консигнационна, лизингова, спедиторска,
складова дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; разкриване на магазини и
продажба на всякакви промишлени и хранителни
стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, кафе и
тютюневи изделия, разкриване и стопанисване на
заведения за обществено хранене и хотелиерска
дейност, изкупуване, преработка и релаизация
в страната и в чужбина на всякакви вторични
суровини и амбалаж за повторна употреба, вкл.
и отломки от черни и цветни метали, международен превоз на стоки и пътници, туроператорска
и агентска дейност, както и всякакви дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала и управител Айтен Бейдатова Мехмедова.
14908
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 11 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2060/2007 вписа
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в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Билдекс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Кап. Дядо Никола 2А, 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, 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, както и
всякакви други, незабранени със закон дейности
и услуги, вкл. и тези, за които се изисква разрешителен режим, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Алекси
Николаев Алексиев и Йордан Милков Дюлгеров
и се управлява и представлява от управителя
Алекси Николаев Алексиев.
14909
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3729 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1984/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Захариев – 1968“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Свищов, ул. Симеон Ванков 10,
вх. Б, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: строителство, строително-монтажна и строителноремонтна дейност, вътрешна и външна търговия
и реализация на стоки и услуги, транспортна и
спедиторска дейност, консултантска, рекламна,
маркетнигова и информационна дейност, автосервизна, автомонтажна и авторемонтна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и
международен туризъм, търговско посредничество, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
счетоводни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Георги
Захариев Георгиев.
14910
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3730 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1983/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сиас – инвест
консулт“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Свищов,
ул. Патриарх Евтимий 81, с предмет на дейност:
консултантска, проучвателна и изпълнителна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба
на недвижими имоти и други сделки с недвижими
имоти, вкл. земеделски земи и интелектуална
собственост, строителство и проектиране, програмни и информационно-аналитически услуги
по инвестиране на капитали и управление на
активи, инвестиционна дейност, маркетинг и
инженеринг, финансово-счетоводни, административни, преводни и инвестиционно-консултантски
услуги, външно- и вътрешнотърговски консултации и подготовка на документи, счетоводно
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и админист ративно-тех ническо обсл у ж ване,
финансово-счетоводен мониторинг, организационен опит и социални изследвания, подготовка,
изготвяне и управление на проекти, сдружение и
съвместни програми с международни и български
организации и институции, издателска, рекламна
и импресарска дейност, производство и търговия
с хранителни и нехранителни стоки, машини,
съоръжения, резервни части, автомобили, дърворезба, метални и дървени изделия, производство,
монтаж, представителство и дистрибуция на
алуминиева и PVC дограма, външнотърговска и
туроператорска дейност, туристически услуги в
страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Асен Ангелов Боянов.
14911
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3574 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1910/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Рент – трейд“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Георги
Измирлиев 7, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, консултантски, импресарски и други
услуги, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Димитър Тодоров Димитров.
14912
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3921 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 2064/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джей Ейч консултантс“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Христо Ботев
13, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, маркетингова,
програмна, издателска, рекламна, импресарска,
спедиционна, складова, лизингова, информационна и преводаческа дейност, придобиване на
недвижими имоти за собствени на дружеството
нужди и продажбата им с цел печалба, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска
дейност, вътрешен и международен транспорт и
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Шърли Патрисия Ходж
и Джон Джоузеф Ходж, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
14913
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3728 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1988/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Никитас Наталия“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 27,
вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия и покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел последваща продажба, отдаване под наем
или ползването им за нужди на дружеството,
разкриване и експлоатация на туристически
комплекси и заведения, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Емилиос
Аргиридис и Елени Куделари Аргириду, които го
управляват и представляват.
14914
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3727 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1989/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Никитас Йоанис“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 27,
вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия и покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел последваща продажба, отдаване под наем
или ползването им за нужди на дружеството,
разкриване и експлоатация на туристически
комплекси и заведения, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Емилиос
Аргиридис и Елени Куделари Аргириду, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14915
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3784 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1956/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Удингтън“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Велико Търново, ул. Велчо
Джамджията 9А, с предмет на дейност: превозна
дейност на товари и пътници, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионна, спедиторска, складова
лизингова, конструкторска и консултантска дейност, маркетингови проучвания, посредническа
и представителна дейност, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт,
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
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срок, със съдружници Хана Ханчард-Харди и
Дейвид Андрю Крисп, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
14916
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3748 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1994/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Бистройинвест“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Полтава 11, вх. Г,
ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: строителство
и строително-монтажни дейности, разработване
на инвестиционни проекти, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
изготвяне на експертизи и оценки на недвижими имоти, бизнес консултации, внос, износ и
реекспорт, търговска, комисионна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство,
превозна дейност, автотранспорт, рент-а-кар, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, сделки
с интелектуална собственост, предприемаческа
дейност, квалификация на кадри, обучение и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Радослав Николаев Кисимов и Стефка Стоянова Михайлова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14917
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 129 от 21.I.2008 г. по ф.д. № 1407/2004 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Искрена Красимирова
Маринова с фирма „Плино – Искрена Кръстева“,
Велико Търново, от Искрена Красимирова Маринова (по баща Кръстева) като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец Пенка Павлова Лещакова с
фирма „ВИП – Пенка Лещакова“, Велико Търново.
14918
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ с решение № 88 от 8.I.2008 г. по ф.д.
№ 514/2007 вписа в търговския регистър прекратяването на „Семенарска къща за зеленчукови
култури“ – ООД, Велико Търново, и го обявява в
ликвидация; вписва промяна във фирмата, като
добавя към нея „в ликвидация“; вписа като ликвидатор Маргарита Иванова Панова, със срок за
извършване на ликвидацията 3 месеца, считано
от датата на съдебното решение.
14919
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 99 от 11.I.2008 г. по ф.д. № 1655/2006 вписа
ва търговския регистър промяна за „Рачев и Рачев“ – ООД, Велико Търново: вписа дружеството
с нов адрес на управление: Велико Търново, ул.
Стефан Стамболов 53А.
14920
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 48
от 2.I.2008 г. по ф.д. № 2406/92 вписа в търговския
регистър прехвърляне на търговското предприятие
на едноличен търговец Румен Йорданов Георгиев с фирма „Йоанна – Румен Георгиев“, Велико
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Търново, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Румен Йорданов
Георгиев на „Стройко 3000“ – ЕООД, София.
14921
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 58
от 3.I.2008 г. по ф.д. № 1910/2007 вписа в търговския регистър промени за „Рент – трейд“ – ЕООД,
Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Димитър Тодоров Димитров; вписа
като съдружници Сийка Георгиева Иванова и
Тодор Димитров Иванов; вписа дружеството с
ново наименование: „Рент – трейдинг“ – ООД;
вписа като управител и представляващ дружеството Сийка Георгиева Иванова.
14922
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 29
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1122/2007 вписа в търговския регистър промени за „Нитавет“ – ООД,
Велико Търново: заличи като съдружник в дружеството Милка Станкова Димитрова; вписа като
съдружник в дружеството Таня Иванова Рашкова
и я вписа като управител и представляващ дружеството, която ще управлява и представлява
дружеството заедно и поотделно с вписания
управител Николай Кирилов Димитров.
14923
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3822 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 880/2006
вписа в търговския регистър промени за „Металинс“ – ЕООД, Горна Оряховица: заличи като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Крум Георгиев Киров;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Георги
Димитров Георгиев; вписа дружеството с ново
седалище и нов адрес на управление: Павликени,
ул. Район жп гара № 4, ап. 1.
14924
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 10649 от 5.XII.2007 г. на Варненския окръжен съд по ф.д. № 2427/2006 и разпореждане от
6.II.2008 г. по ф.д. № 10/2008 вписа в търговския
регистър промяна в седалището и адреса на управление на „Пейфер макет“ – ООД, от Варна в
Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 21, ап. 8.
14925
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 10650 от 5.XII.2007 г. на Варненския окръжен
съд по ф.д. № 1885/2003 и разпореждание от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2034/2007 вписа в търговския регистър промяна в седалището и адреса
на управление на „Месо – Славей“ – ЕООД, от
Варна в с. Пчелище, област Велико Търново, ул.
Двадесет и първа № 1.
14926
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1547
от 14.VI.2007 г. на Русенския окръжен съд по ф.д.
№ 1367/2006 и разпореждане от 14.XII.2007 г. по
ф.д. № 1043/2007 вписа в търговския регистър
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промяна на седалището и адреса на управление
на „Ники ойл“ – ООД, от Русе във Велико Търново, ул. Йоновка 11, ет. 4.
14927
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 43 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 740/2000
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятието на едноличен търговец Галина
Димитрова Илиева с фирма „Неви – Галина Димитрова“, Велико Търново, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения от
Галина Димитрова Илиева на „Гален“ – ЕООД,
Велико Търново.
14928
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 133 от 21.I.2008 г. по ф.д. № 1049/2005
вписа в търговския регистър промени за „Транс
евро“ – ЕООД, Свищов: заличи като едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ дружеството Николай Петров Митев;
вписа като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Атанас
Андреев Иванов.
14929
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2
от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 12980/2003 на Софийски
градски съд и с разпореждане от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 2066/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалището и адреса на управление
на „Лотос – бис“ – ЕООД, от София във Велико
Търново, ул. Васил Левски 15.
14930
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 3352 от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 2064/96 г. на
Благоевградския окръжен съд и с разпореждане от 27.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1855/2007 вписа в
търговския регистър промяна в седалището и
адреса на управление на „Перун“ – АД, от Разлог
в Свищов, ул. Патриарх Евтимий 78.
14931
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 132 от 22.І.2008 г. по ф. д. № 1506/2006
вписа в търговския регистър промени за „Ири
строй“ – ООД, Велико Търново: заличи като
съдружник, управител и представляващ дружеството Росен Хараламбиев Романов; вписа като
съдружник в дружеството Байчо Генчев Баев.
14932
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 126 от 17.І.2008 г. по ф. д. № 1145/2004 вписа
в търговския регистър промени за „Олимпия
И“ – ООД, гр. Златарица: вписа дружеството с
ново наименование: „Ен плюс“ – ООД (изписва
се и на латиница); вписва дружеството с ново
седалище и адрес на управление: Горна Оряховица, кв. Калтинец, ул. Антон Страшимиров 2.
14933
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3676 от 10.ХІІ.2008 г. по ф. д. № 1318/99 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Владимир Събев

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Трифонов с фирма „Владимир Трифонов“, Велико Търново, от Владимир Събев Трифонов на
„Декор – И“ – ООД, Велико Търново.
14934
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3796 от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1288/2004
вписа в търговския регистър промени за „Елиамер“ – ЕООД, Свищов; вписа като управител и
представляващ дружеството Богомил Костадинов
Димитров, който ще управлява и представлява
дружеството с досегашния управител Красимир
Богомилов Димитров заедно и поотделно.
14935
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 7 от 4.ІХ.2007 г. на Софийски градски съд по
ф. д. № 3092/2007 вписа в търговския регистър
промяна в седалище и адреса на управление на
„АМС (Азия моторс сервиз“) – ООД, от София
във Велико Търново, ул. Колоня Товар 5.
14936
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 12
от 21.І.2008 г. по ф. д. № 176/2005 вписва промени за „Медикал – Кирил Георгиев“ – ЕООД:
вписва промяна в предмета на дейност: „само
и единствено търговия на дребно с лекарствени
продукти“; вписаните промени са при условията
на § 6 ПЗРЗТР.
14392
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
13.ІІ.2008 г. по ф. д. № 248/2004 допуска прилагането в търговския регистър на годишния счетоводен отчет за 2006 г. и баланс на „Крос – Видин“ – ООД.
14393
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 32 от
18.ІІ.2008 г. по ф. д. № 39/99 вписва в търговския
регистър заличаване на „Ива – С“ – ООД; вписва
прекратяването на дейността и освобождаването
от отговорност на ликвидатора Ромил Тимотеев
Николов; вписаните промени са при условията
на § 6 ПЗРЗТР.
14394
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 37 от
26.ІІ.2008 г. по ф. д. № 295/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата заедно с
търговското предприятие на ЕТ „Виталис – Илко
Йончев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Виталис“ – ЕООД.
14560
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 16 от
22.І.2008 г. по ф. д. № 641/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Санди“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар
Александър ІІ № 3, ет. 1, офис № 8, с предмет
на дейност: продажба на ел. енергия от енергоспестяващи източници (след получаване на съответното разрешение – лиценз), строителство на
недвижими имоти, покупки на стоки или други
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вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажби на стоки
от собствено производство, импорт, експорт и
реекспорт на стоки, комисионна, спедиционна, складова, транспортна и превозна дейност,
търговско представителство и посредничество,
лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и предприемачество, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността ще се осъществява в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Александър Сашов Станков и Сашо
Маринов Станков и се управлява и представлява
от управителя Александър Сашов Станков.
14561
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф. д. № 971/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро
78“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Враца, ул. Христо Ботев 65, ап. 9, с предмет на
дейност: маркетинг, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество;
транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Симеон
Цветанов Симеонов и Иван Цветанов Симеонов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14395
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф. д. № 972/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сони 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Козлодуй, ж. к. 2А, бл. 2, вх. Г, ет. 3,
ап. 7, 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, всички видове услуги за
населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
всякаква разрешена от закона търговска дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Соня Ненкова Иванова.
14396
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 996/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Строителен надзор“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Проф. Димитър Йоцов 9, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: консултантска дейност за оценяване
на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор, след
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получаване на лиценз от МРРБ, изпълняване
на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на
строителен процес до въвеждането на строежа в
експлоатация, експертни оценки на недвижими
имоти, сделки с недвижими имоти в страната
и в чужбина, инвеститорска и предприемаческа дейност, всички други дейности и услуги,
незабранени от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Маргарита
Фикова Радойкова.
14397
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 990/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арт – дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Васил Кънчов 70, ап. 2, с предмет на дейност:
проектиране, консултантски услуги и строителство
на битови и промишлени сгради, проектиране
и изработване на конструкции от алуминий,
стомана, PVC, дърво и стъкло, проектиране,
консултантски услуги и строителство на битови и
промишлени сгради, проектиране и изработване
на конструкции от алуминий, стомана, PVC, дърво
и стъкло, проектиране и монтаж на производствено и технологично оборудване, проектиране
и монтаж на отоплителни, вентилационни, водни,
канализационни и електроинсталации, проектиране и монтаж на паропроводи и газопроводи,
транспортни и ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, производство, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, производство и
продажба на препарати за растителна защита,
търговска дейност с автомобили и резервни части
за тях, кафе аперитив и търговия с цигари и алкохол, всички дейности, незабранени от закона,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Теменужка Асенова Попова.
14398
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 999/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център Гинека“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Враца, ул. Кръстьо Българията 20, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: извънболнична медицинска
помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, консултации, профилактика, лабораторни и други видове изследвания,
домашни грижи и помощ на болни, експертиза
на временна нетрудоспособност, наблюдение и
медицинска помощ при бременност и майчинство, здравна промоция и профилактика, вкл.
профилактични прегледи и имунизации, издаване
на документи, свързани с дейността, търговски
сделки за нуждите за осъществяване на медицински дейности и обслужване на пациентите,
както и всяка друга медицинска дейност, незабранена от Закона за лечебните заведения съгласно
чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“, и с капитал 5000 лв.
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Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Даринка
Костадинова Петкова.
14399
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.І.2008 г. по ф. д. № 991/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Карсервиз“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Цвета Кръстенякова 3, с
предмет на дейност: авторемонтни и автотенекеджийски услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книги
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, превозни, складови,
лицензионни и спедиционни сделки, хотелиерски,
туристически услуги и рекламна дейност, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, незабранени от законодателството, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Пламен Луканов Тошев и Цветан Луканов Тошев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14400
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бисер транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Згориград, ул. Георги
Проданов 2, с предмет на дейност: транспортна
дейност на пътници и товари в страната и в
чужбина, ремонтни услуги, търговска дейност с
автомобили и резервни части за тях, кафе аперитив
и търговия с цигари и алкохол, монтаж, ремонт
и сервиз на газови уредби, търговия с петролни
продукти и газ пропан-бутан, набиране работници
за работа в страната и в чужбина, изкупуване и
търговия с черни и цветни метали, изкупуване,
преработка и реализация на всички видове вторични суровини, производство и продажба на
препарати за растителна защита, производство,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и извършване на услуги в селското стопанство, спедиционни и превозни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, всички дейности, незабранени от
закона, и с капитала 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бисер Валентинов Георгиев.
14401
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф. д. № 988/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геоконсулт – КК“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Софроний Врачански 15,
ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: лицензирани
геодезически проучвания, измервания, проектиране на ниско и високо строителство, улици,
пътища, летища, консултантски услуги, ниско и
високо строителство, устройство на територията,
сделки с недвижими имоти, оценка на недвижи-
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ми имоти, посреднически дейности, търговия и
преработване на непреработена селскостопанска
продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, лизинг, маркетинг,
консултантска дейност, рекламно-информационна
дейност, организация на конференции, конгреси,
симпозиуми и изложби, туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, всякакъв друг
вид дейност, незабранена от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Николов Кръстев.
14402
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1000/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пеш – 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ж. к. Младост,
бл. 10, вх. Г, ет. 5, ап. 114, с предмет на дейност:
транспортна дейност, ремонтна дейност, всякакъв
вид търговска дейност, ремонтна и строителна
дейност, представителство и дистрибуторство на
местни и чуждестранни юридически и физически
лица, складова дейност, посредническа дейност,
лизингова дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, бартерни сделки,
външнотърговска и външноикономическа дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, информационна
и рекламна дейност, бартерни сделки и всички
други дейности, разрешени от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илиян
Цветков Иванов.
14403
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1001/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Д-р Таня Цветанова – Теди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Родопи 6, ет. 3; лечебното
заведение е амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ с предмет на
дейност: индивидуална практика за медицинска
помощ по ревматология съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2,
буква „а“ ЗЛЗ, и с капитала 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Таня Славейкова Цветанова.
14404
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 998/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Миа инвест“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Ген. Гурко 17, с
предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
ремонтна и строителна дейност, всякакъв вид
търговска дейност, представителство и дистрибуторство на местни и чуждестранни юридически и
физически лица, складова дейност, дистрибуторска
дейност, посредническа дейност, транспортна
дейност, лизингова дейност, туристическа дейност
в страната и в чужбина, маркетинг, бартерни
сделки, външнотърговска и външноикономическа
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, инфор-
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мационна и рекламна дейност, бартерни сделки
и всички други дейности, разрешени от закона,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Малина Йорданова Велчева.
14405
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІІ.2008 г. по ф. д. № 995/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евро турс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Лукашов 10, ет. 5, офис 502, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, търговско
представителство, посредничество, туристически
услуги, изграждане и експлоатация на водни
съоръжения, водоеми, язовири и други, рибовъдство, производство и търговия със зарибителски
материал, организиране на спортен риболов,
както и друга дейност, незабранена със закон, и
с капитал 7 635 000 лв., внесен под формата на
непарична вноска (апорт); едноличен собственик
на капитала е „Мак турс“ – АД, Благоевград.
Дружеството се управлява и представлява от
Методи Серафимов Калъмбов.
14406
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 976/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Екоконсулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Мездра, ул. Патриарх Евтимий 4, вх. В, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
управление на отпадъци, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична
дейност, озеленяване, консултантски услуги,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, селски
туризъм, превоз на хора и товари в страната и в
чужбина, рекламна и информационна дейност,
компютърни дейности, покупка на стоки и вещи,
вкл. селскостопанска продукция на дребно и едро
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация и всички други търговски
дейности, незабранени от законодателството, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Гина Маринова Георгиева.
14407
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф. д. № 989/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж. к. Дъбника 34, вх. Г, ет. 1, ап. 58,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки и тяхната продажба, строително-ремонтна
дейност, търговия на дребно с фармацевтични
продукти, продажба на козметични продукти,
транспортна и таксиметрова дейност, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, информационна, програмна,
комисионна дейност или предоставяне на други
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услуги, производство и продажба на селскостопанска и животновъдна продукция, производство и
продажба на безалкохолни и алкохолни напитки,
хранителни и тестени стоки и изделия, продажба
на кафе и всякакъв вид ядки, бартерни сделки,
продажба и ремонт на технически средства и
съоръжения, всякакъв вид други незабранени със
закон дейности, и с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пенка Цветкова Цветкова; дружеството се управлява и представлява от
Анимир Павлов Цветков.
14408
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г.
по ф. д. № 985/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тодоров – В“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Цар Борис 1 № 26, ет. 1,
с предмет на дейност: полиграфически услуги,
ситопечат, офсетов печат, предпечатна подготовка, фотографски услуги, издателска дейност,
търговия на едро и дребно, транспортни услуги,
рекламна дейност и всякаква друга търговска
дейност, всички други дейности, разрешени от
закона и съгласно действащото законодателство,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Илиев Тодоров.
14409
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2008 г.
по ф.д. № 1006/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Люси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мизия, ул. Георги Димитров 21, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
посредничество, агентство и представителство
на наши и чуждестранни фирми и частни лица,
търговия и производство на хранителни добавки,
строителство и строително-монтажни работи,
проектиране и дизайн, туризъм и хотелиерство,
рекламна и маркетингова дейност, всякакъв друг
вид дейност, разрешена от законодателството,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Людмил Христов Бояджиев.
14410
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 986/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Цвети – Дейвид“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Екзарх Йосиф
63, вх. Г, ап. 49, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книги с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
превозни, складови, лицензионни и спедиционни сделки, хотелиерски, туристически услуги и
рекламна дейност, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и други дейности, незабранени от законодателството, с капитал 5000 лв.
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Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Цветелина
Петкова Петрова.
14411
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 981/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Д-р Шумантови“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Тунджа 2, с предмет на
дейност: амбулатория за извънболнична дентална
помощ – групова практика за първична дентална
помощ – чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗЛЗ, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Борис Костадинов Шумантов, Пламен Борисов
Шумантов и Надежда Иванова Шумантова и се
управлява и представлява от Борис Костадинов
Шумантов.
14412
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВИВ – 07“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 145, вх. В,
ет. 3, ап. 46, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска и производствена дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, консултантска, складова,
транспортна дейност, реклама и информационна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
строителна дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, складова дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Владимир
Николаев Димитров и Владимир Иванов Кунов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14413
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 982/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„МВ – Инвестор БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 13,
вх. Ж, ет. 3, ап. 190, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова,
търговско представителство и посредничество,
строителство на жилищни имоти, разкриване на
автокъщи, всякакъв вид транспортна и превозна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупко-продажба на недвижими имоти,
външнотърговска и външноикономическа дйност,
всякаква друга дейност, незабранена от закона, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
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Тихомир Йорданов Иванов, Лъчезар Йорданов Иванов и Владимир Валериев Тодоров и се управлява
и представлява от Тихомир Йорданов Иванов.
14414
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 24.X.2007 г. по ф.д. № 759/97 вписа в търговския регистър промени за „Компо“ – АД, Враца:
премества адреса на управление на дружеството
на бул. Втори юни, Хипермаркет „Технополис“,
ет. 2; увеличава капитала на дружеството на
1 165 000 лв., разпределен в 11 650 поименни
акции с право на глас с номинална стойност
100 лв. всяка една; вписва приетите промени в
устава на дружеството; допуска прилагането на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
на дружеството за 2006 г.
14803
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 80/96 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Иван Георгиев Петков“ от едноличния търговец
Иван Георгиев Петков на Христо Иванов Георгиев и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Иван Георгиев Петков – Христо Иванов“.
14804
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1007/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Образцова аптека Козлодуй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Козлодуй,
ул. Христо Ботев 24, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Володя Гергов Цигаровски.
14805
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2008 г.
по ф.д. № 1008/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Образцова аптека Мездра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Мездра, ул. Георги
Димитров 17, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти съгласно Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йорданка Маринова
Табакова, която го управлява и представлява.
14806
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1010/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Некст Левъл сълюшънс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Цар Борис I
№ 38, бл. Калоян 7, вх. Б, ап. 29, с предмет на
дейност: нучноизследователска и развойна дейност, информационна и телекомуникационна
дейност, строително-ремонтни работи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, стоков
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контрол, хотелиерска, туристическа, рекламна,
програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Илиан Дамянов Иванов, Горан Димитров
Данчовски, Евгения Рачева Хинчовска и Мартин
Иванчев Стоянов и се управлява и представлява
от Илиан Дамянов Иванов.
14807
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.I.2008 г. по ф.д. № 1011/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Беллами“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Враца, ул. Скобелев 10, вх. А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка
на ценни книжа с цел продажба, производство
на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки,
вещи и други, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
превозна, транспортна, ремонтна, туристическа,
хотелиерска, рекламна дейност, информационна,
програмна дейност, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, както и други
подобни дейности, издателска или печатарска
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Мирослав Тошков
Маринов и Марио Иванов Върбанов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14808
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.VIII.2007 г. по ф.д. № 674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пламена – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Враца, ул.
Спортна 43, с предмет на дейност: производство
и продажба на мляко и млечни произведения,
спортни стоки, туроператорска и хотелиерска
дейност, ресторантьорство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова дейност, търговско
представителство или посредничество, превозна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
външна и вътрешна търговия, бартерни сделки,
представителство и агентство между наши и
чуждестранни фирми и граждани в страната и в
чужбина, сделки с ценни книжа, акции и дялове, движима и недвижима собственост и други
дейности, незабранени от законодателството, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Пламен Иванов Николов.
14809
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1005/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Кайо транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ж.к. Сениче, бл. 55,
вх. В, ет. 3, ап. 51, с предмет на дейност: автоуслуги, превозна и транспортна дейност, вътрешен
и международен транспорт, автосервизна таксиметрова дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
сделки, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически (вкл. международен
туризъм), рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, външнотърговска и
вътрешноикономическа дейност, туроператорска,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Николай Руменов Иванов.
14810
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 5/2008 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Билдстрой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Враца, ул. Арда 10, вх. Г,
ап. 42, с предмет на дейност: външнотърговска
и вътрешноикономическа 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,
комисионна дейност, енергийно ефективни услуги, експертизи на недвижими имоти, М и С,
и земеделски земи, счетоводни и правни услуги,
търговия, посредническа и транспортна дейност,
дистрибуторство, търговско представителство,
маркетинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
инженерни услуги, инвестиционно проектиране,
строително-предприемаческа дейност, надзорни
услуги в инвестиционния процес, сделки с интелектуална собственост, производство и продажба
на препарати за растителна защита, продажба на
лекарствени средства, административни услуги,
изкупуване и т ърговия със селскостопанска
продукция, придобиване и управление на дялови
участия, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васил Лониев Осенски.
14811
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.I.2008 г. по ф.д. № 6/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
с фирма „СКАТ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Козлодуй, ж.к. 2, бл. 39, ет. 2,
ап. 6, 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, покупка на стоки или суровини
от селското стопанство с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговия със семена и посадъчен
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материал, търговия с препарати за растителна
защита, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, търговия с цигари
и алкохол, набиране на работници за работа в
чужбина, преводи и легализация на документи,
административни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, строително-монтажна, ремонтна,
сервизна и инженерингова дейност в страната и
в чужбина, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, търговия с автомобили и
резервни части за тях, сделки с недвижими имоти, всякакви дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Страхил Иванов Диков и Катерина Максимова
Дикова и се управлява и представлява от Страхил
Иванов Диков.
14812
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 1/2008 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Делта Стандарт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Враца, ул. Стоян Заимов 37, вх. А,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: счетоводни услуги и консултантска дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, внос и износ, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
селскостопанска и транспортна дейност, международен транспорт, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, както и всякакви други
дейности, незабранени от законодателството, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Петко Недялков Томов и Емилия Найчева
Ячовска и се управлява и представлява от Петко
Недялков Томов.
14813
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.I.2008 г. по ф.д. № 1009/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност с
фирма „Врачански варовик“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Горна Кремена, ул.
Райко Даскалов 12, с предмет на дейност: добив
на скални и инертни материали, обработка на
камък и изработка на разнокаменни изделия,
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически, юридически лица и организации, външна и вътрешна
търговия, производство, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговия на едро, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строителство, ремонт и обзавеждане на жилища, хотели и офиси
с цел продажба, стопанисване и експлоатация
на паркинги, хотелиерство и ресторантьорство,
строителство, ремонт и поддръжка на пътища,
продажба на стоки от собствено производство,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
международни превози, спедиторска дейност,
информационни услуги, представителство, програмни и други услуги, както и всякаква друга

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

дейност, незабранена от законодателството, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Иван Христов Мишовски и Марин Георгиев
Методиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
14814
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1004/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Елти – инвест – груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 13,
вх. Ж, ет. 3, ап. 190, 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,
складова дейност, 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, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Тихомир Йорданов Иванов и Лъчезар
Йорданов Иванов и се управлява и представлява
от Тихомир Йорданов Иванов.
14815
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2154 от 28.ХІІ.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 344/1993 прехвърляне предприятието на едноличен търговец Иван Монов Иванов с фирма
„Партньор – М – Иван Монов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на „Василев 2001“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 12655/2003 по описа на СГС).
14431
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10 от
11.І.2008 г. регистрира промени по ф. д. № 405/2006
за „Симона турс“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Симеон Иванов Кичуков; вписа като
съдружник „Салена“ – АД (рег. по ф. д. 3848/2007
по описа на Окръжен съд – Бургас), представлявано от Ивелин Симеонов Кичуков; вписа като
управител Ивелин Симеонов Кичуков, който ще
управлява и представлява дружеството; премества
адреса на управление от ул. Прохлада 5 на ул.
Радецка 15, ет. 2.
14432
Габровският окръжен съд на основание чл. 6,
ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 15
от 17.01.2008 г. по ф. д. № 47/2007 регистрира
промяна за „Хербаспорт“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление на дружеството от Севлиево, ул. Еделвайс 4, в с. Българене,
община Левски, ул. Сливница 42.
14433
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 16 от
17.01.2008 г. вписа по ф. д. № 822/2007 промяна за
„Салена инженеринг“ – ООД: премества седали-
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щето и адреса на управление на дружеството от
Стара Загора, ул. Димитър Наумов 39, в Габрово,
ул. Радецка 15.
14434
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 38 от
23.01.2008 г. регистрира промени по ф.д. № 172/97
за „Казабланка“ – ООД: вписа като управител
Красимира Иванова Букарева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Йозеф
Михаел Вегеле и Красимира Иванова Букарева
заедно и поотделно.
14435
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ, с решение № 34 от
22.01.2008 г. вписа промяна по ф. д. № 578/2002 за
„Рики“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Ридван Исмаил Емин;
вписа като едноличен собственик на капитала
и управител Джафер Феймов Махмудов, който ще управлява и представлява дружеството;
премества седалището и адреса на управление
на дружеството от Трявна, ул. Украйна 20, в с.
Скалско, община Дряново.
14436
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 35 от
22.01.2008 г. регистрира промени по ф. д. № 597/04
за „Ванива“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала Иво Димитров Кавалджиев;
вписа като съдружници Пол Ерик Рисгаард, Егон
Кристиян Йенсен и Иван Иванов Иванов; променя фирмата на дружеството на „Ванива“ – ООД;
вписа предмет на дейност: строителство, ремонт,
проектиране, инженеринг; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид (външнотърговска
и външноикономическа дейност); производство
на стоки с цел продажба; консултантски услуги;
комисионни сделки; търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
наши физически и юридически лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; други
дейности, незабранени със закон.
14437
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 41 от
23.01.2008 г. вписа по ф. д. № 1/2008 промяна за
„Ест – България“ – ООД премества седалището
и адреса на управление на дружеството от София, район „Средец“, ул. Данте 8, в Габрово, ул.
Младост 29, ап. 16.
14438
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 22 от
21.01.2008 г. регистрира промени по ф. д. № 193/02
за „Севлиево бус“ – ЕООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като едноличен
собственик на капитала Кольо Митев Колев;
вписа като съдружници Свилен Колев Митев
и Милена Колева Косева; променя фирмата на
дружеството на „Севлиево бус“ – ООД.
14439
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Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 47 от 25.01.2008 г. вписа промяна по ф. д.
№ 1060/97 за „Севлиевогаз“ – ЕООД, в ликвидация: вписа заличаване поради приключване
на ликвидацията.
14440
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал.2 ТЗ с решение № 23 от
21.01.2008 г. вписа промени по ф. д. № 474/07
за „Стройгрупс“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник
Красимир Петров Петров.
14441
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2097 от
20.12.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 687/95
за „Детелина“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник
Мария (Мара) Димитрова Тихова.
14442
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13
от 16.01.2008 г. регистрира промени по ф. д.
№ 613/04 за „Габровски хляб“ – ООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружници Мария Димитрова Михайлова,
Мирослав Кирилов Стойчев и Ивайло Михайлов Петков; вписа като съдружници Борислав
Бисеров Михайлов, Иван Кирилов Стойчев и
Димитър Михайлов Петков.
14443
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2134 от
27.12.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 591/02
за „Стар поинт“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник
„Фейшън поинт Италия“ – ООД, Италия; променя
фирмата на дружеството на „Стар поинт“ – ЕООД;
вписа като едноличен собственик на капитала
досегашния съдружник Керубини Алдо Луиджи.
14444
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 21 от
18.01.2008 г. регистрира по ф. д. № 393/03 промени
за „Тангра – 2003“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Николай Йонков Колев; променя фирмата на дружеството на „Тангра – 2003“ – ЕООД;
вписа като едноличен собственик на капитала досегашния съдружник Станимир Станчев Стоянов
и го вписа като управител, който ще управлява
и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление на дружеството от
с. Дамяново, община Севлиево, ул. Детелина 1,
в Габрово, ул. Младост 27, вх. Б, ет. 8, ап. 23.
14445
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 49
от 28.01.2008 г. допуска прилагане по ф. д. № 22/99
на проверените и приети годишни финансови
отчети за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г. на
„Комерсиал инвест“ – АД, Габрово.
14446
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1715 от
06.11.2007 вписа по ф. д. № 1444/92 поемане на
фирмата на едноличен търговец Георги Михайлов
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Михайлов с фирма „Акустика – Георги Михайлов“
заедно с предприятието като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения от наследника Нели Добрева Михайлова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Акустика – Георги
Михайлов – Нели Михайлова“.
14447
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 42 от
24.01.2008 г. вписа по ф. д. 691/2007 промяна за
„Интергруп – 2006“ – ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от
Велико Търново, ул. Христо Ботев 86, в Севлиево,
ул. Стефан Пешев 48.
14448
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 52
от 30.01.2008 г. регистрира промени по ф. д.
№ 346/95 г. за „Вегеа“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
едноличен собственик на капитала едноличен
търговец Нели Добрева Михайлова с фирма
„Акустика – Георги Михайлов – Нели Михайлова“ (рег. по ф. д. № 1444/92 по описа на ГОС),
който остава съдружник; вписа като съдружници
Ива Георгиева Михайлова и Добрин Георгиев
Михайлов; променя фирмата на дружеството
на „Вегеа“ – ООД; заличава като управител и
представляващ дружеството Нели Добрева Михайлова; вписа като управител и представляващ
дружеството Ива Георгиева Михайлова.
14449
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от № 45 от
25.01.2008 г. регистрира промени по ф. д. № 454/99
за „Едуардс лоджистикс България“ – ЕООД: заличава като управител и представляващ дружеството
Нийл Антъни Уодби; вписа като управители и
представляващи дружеството Елица Йорданова
Цанева, Нийл Андрю Бюъл и Клайв Ръсел Буут;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Дейвид Барбър, Елица Йорданова
Цанева, Нийл Андрю Бюъл и Клайв Ръсел Буут
заедно и поотделно.
14450
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 58
от 05.02.2008 г. регистрира промени по ф. д.
№ 521/06 за „Солор“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник
и управител Красимир Богданов Мусков; променя
фирмата на „Солор“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на капитала и управител досегашния съдружник Мирослав Христов Минчев,
който ще управлява и представлява дружеството.
14451
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 64 от
07.02.2008 г. регистрира промени по ф. д. № 150/98
за „Нелсен – Трявна“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник
„Неелзен сървизцентър норд ост ГмбХ&Ко.КГ“,
Германия; променя фирмата на „Нелсен – Трявна“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на
капитала досегашния съдружник Антон Мария
Собиески Цу Шварценберг.
14452
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 74 от
13.02.2008 г. вписа по ф. д. № 9/2008 промяна
за „Вандом“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от София,
район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Севастократор
Калоян 63, бл. 22, вх. В, ет. 1, в Габрово, ул.
Люлякова градина 17, ет. 1, ап. 1.
14453
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 71 от
13.02.2008 г. допуска прилагането по ф. д. № 279/94
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Сокол“ – АД, Габрово.
14454
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 66 от
11.02.2008 г. вписа промяна по ф. д. № 550/99 за
„КПЗ-99“ – АД: заличава вписания съвет на директорите в състав: Георги Калев Добрев, Петър
Георгиев Чукаров и Найден Христов Найденов;
заличава като лице, овластено да представлява
дружеството, Георги Калев Добрев; вписа тричленен съвет на директорите с тригодишен мандат в
състав: Митко Нешков Мандичев, Георги Калев
Добрев и Симона Василева Денчева; вписа като
лице, овластено да представлява дружеството,
Митко Нешков Мандичев; дружеството ще се
представлява от изпълнителния член на съвета
на директорите Митко Нешков Мандичев.
14455
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 79 от
15.02.2008 г. регистрира промяна по ф. д. № 60/99
за „Хидрострой – 99“ – АД (в ликвидация): заличава като ликвидатор Божидар Христов Панчугов;
вписа като ликвидатор Симеон Иванов Иванов,
който ще представлява дружеството.
14456
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 68 от
12.02.2008 г. по ф.д. № 4/2008 вписа промяна
за „Еко бетон“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление на дружеството от Каварна, ул. Добротица 63, в Габрово, ул. Христо
Смирненски 20, вх. Б, ет. 3, ап. 8.
14457
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.01.2008 г. по ф. д. № 912/07 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мак – МС“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Свищовска
65, ет. 6, ап. 17, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
транспортна дейност в страната и в чужбина;
търговия на едро и дребно с разрешени от закона стоки; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба; посреднически сделки с недвижими
имоти; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост; стоков контрол; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни,
информационни, импресарски, мениджърски,
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продуцентски дейности или услуги; всички дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Миглена Ангелова Стефанова. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Миглена
Ангелова Стефанова.
14458
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.01.2008 г. по ф. д. № 914/07 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фичето“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Станционна 3,
западен вход, и с предмет на дейност: проектиране
в строителството; изработка и монтаж на модули
от алуминиева и пластмасова дограма, както и
изделия за бита от алуминий и пластмаса; покупка
на разрешени със закон вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
транспортна и спедиционна дейност в страната и
в чужбина; металообработващи услуги; търговия
с материали за строителството; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под
наем или продажба; извършване на строителни
услуги; посреднически сделки с недвижими имоти;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
бартерни; комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост; стоков контрол; хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни (без
книгопечат), информационни, програмни, консултантски, импресарски дейности и услуги; всякакви дейности и услуги, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Богомил Колев Белчев. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Богомил
Колев Белчев.
14459
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.01.2008 г. по ф. д. № 922/07 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Би Ви Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Трявна, ул. Богомил
Даскалов 3, 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, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; хотелиерски, туристически,
информационни, консултантски и други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под
наем; лизинг; товарни и туристически превози в
страната и в чужбина; други дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Димитрина
Стоянова Марчева. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Димитрина Стоянова
Марчева.
14460
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.01.2008 г. по ф. д. № 904/07 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Ко.Консулт.99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ж. к.
Доктор Атанас Москов 30, вх. А, ет. 8, ап. 24, и
с предмет на дейност: консултантска дейност по
проекти, касаещи отделяне, разделяне, окрупняване, застрояване, надстрояване, пристрояване,
благоустройство, комунална дейност и чистота на
недвижими имоти; лицензионни оценки на имоти;
всякакви геодезични работи по проекти относно
недвижими имоти; ниско и високо строителство;
извършване на всякаква строително-монтажна
дейност, вкл. ВиК, електроинсталационни и битово-газификационни услуги; услуги със строителна
механизация; покупка, строеж и/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 посредническа
дейност само в областта на строителството;
комисионни, спедиционни, превозни (със свои
и наети превозни средства), складови услуги;
рекламни (без книгопечат), информационни,
програмни и импресарски услуги; туристическа и
туроператорска дейност, хотелиерство; всякакви
други услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Косьо Пенчев Косев.
14461
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.01.2008 г. по ф. д. № 933/07 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбиенте“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Гарван, община Габрово,
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; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; лизинг; всякакви други сделки,
за които няма изрична законова забрана, и с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Валентина Велчева Новак. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Валентина Велчева Новак.
14462
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.01.2008 г. по ф. д. № 855/07 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Интеркарго“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Орловска 87, ет. 7, ап. 43,
и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба; посреднически сделки с
недвижими имоти; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; консултантски услуги;
счетоводни услуги; търговско представителство и
посредничество; внос и износ на стоки от страната и чужбина, реекспорт на стоки и товари;
бартерни; комисионни, спедиционни, превозни,
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складови, лицензионни сделки; международен
транспорт; сделки с интелектуална собственост;
стоков контрол; хотелиерски, т у ристически,
ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни, импресарски дейности или услуги;
всякакви дейности и услуги, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници „Блу Инпекс“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 498/04 по описа на ГОС), и Хорхе Луис Проенца Гарсия и се управлява и представлява от
управителя Михаил Христов Христов.
14463
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.01.2008 г. по ф. д. № 908/07 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Трев инвест“ – ООД със седалище и адрес на
управление Трявна, ул. Ангел Кънчев 42, и с
предмет на дейност: инвестиране в недвижими
имоти, вкл. но неограничено, чрез придобиване,
разпореждане, отдаване и вземане под наем, строителство и обзавеждане, управление и маркетинг
на недвижими имоти (без сделки, които попадат
в приложното поле на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел); предоставяне
на услуги по поддържането и техническото обслужване на недвижими имоти; консултантски
услуги; покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност; търговско представителство и
посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска
дейност; сделки с интелектуална собственост;
производство на филми, видео- и звукозаписи;
издателска и печатарска дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Мергил
Юсуфова Яхова и Февзи Юсуфов Яхов, който го
управлява и представлява.
14464
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл.6 във връзка с чл. 119, ал. 1 ТЗ с решение от
22.01.2008 г. по ф.д. № 893/07 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Биофар“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Дамяново, община Севлиево, ул.
Георги Димитров 46, и с предмет на дейност:
селскостопанска дейност – биологично земеделие и животновъдство; всякакви други дейности
и услуги, незабранени от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Кирил
Маринов Вътев и Дамян Кирилов Вътев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14465
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл.6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.01.2008 г. по ф. д. № 932/07 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Крамас“ – ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Боровска 2, вх. Б, ет. 4, ап.12,
и с предмет на дейност: научноизследователска
и развойна дейност; покупка и производство
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
търговия с разрешени стоки; търговско представителство на местни и чуждестранни физически
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и юридически лица във връзка с осъществяваната
дейност; посредническа, туристическа, рекламна
дейност; маркетинг; инженеринг; промишлен
дизайн; импорт, експорт, реекспорт, бартерни
сделки; трансфер на технологии, ноу-хау, сделки
с интелектуална собственост; други дейности
и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Красимир Георгиев Събев и Мая Красимирова Събева
и се управлява и представлява от управителя
Красимир Георгиев Събев.
14466
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.01.2008 г. по ф. д. № 930/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аделфия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Цанко Дюстабанов
20 А, ап. 5, и с предмет на дейност: финансовосчетоводни услуги; счетоводни и бизнес консултации; организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството; консултантска, информационна, маркетингова, мениджърска, лицензионна,
рекламна дейност; търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица; туроператорска и
турагенска дейност; туристически услуги; оценка,
проектиране, изграждане и експлоатация на хотели, хотелски комплекси, туристически селища
и вили, хижи, ресторанти, обекти за търговия,
подслон и обществено хранене, туристически,
спортно-лечебни, ловни, забавно-увеселителни
и други паркове, обекти, съоръжения; инженерингова, строително-монтажна, ремонтно-възстановителна и предприемаческа дейност; търговия
с недвижими имоти и вещни права; сделки в
страната и в чужбина по придобиване и продажба
на права върху изобретения, търговски марки,
ноу-хау, авторски произведения и други обекти на
интелектуалната собственост; търговия на едро и
дребно, външнотьрговска и външноикономическа
дейност, експорт, импорт, реекспорт, покупка и
производство на всякакви разрешени промишлени, непромишлени, хранителни стоки, суровини
или други вещи с цел продажба, потребление или
експлоатация в първоначален или преработен вид
за всички сфери на бита и промишлеността, за
които няма законово ограничение или забрана;
производство, изкупуване на разрешена селскостопанска продукция и търговия с нея; бартер,
комисионна, лизингова, складова дейност; оказионна тьрговия, вкл. с употребявани средства за
производство; спедиторска и превозна дейност;
транспортни услуги в страната и в чужбина;
всякаква дейност, незабранена със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Недялка Братованова Терзийска, Десислава
Велкова Чичарова и Георги Цвятков Терзийски
и се управлява и представлява от управителя
Недялка Братованова Терзийска.
14467
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.01.2008 г.
по ф. д. № 931/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Международна агенция за недвижими имоти и туризъм
„Метал тур“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление Габрово, ул. Стефан Караджа 3, 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; хотелиерски, туристически
(вкл. международни), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; всякакви други
сделки, за които няма изрична законова забрана, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Гулмира Каженовна Бакирова, Стелияна Димитрова Друмчева и „Метал секюрити груп“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 67/2006 г. по описа на ГОС), и се
управлява и представлява от управителя Гулмира
Каженовна Бакирова.
14468
Габровският окръжен съд на основание чл.6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 07.12.2006 г.
по ф.д. № 617/2006 г. вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транзит – Събев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Габрово, ул. Христо Ботев
10, вх. Г, ет. 6, ап. 12, и с предмет на дейност:
транспортни услуги в страната и в чужбина;
покупка на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; всякакви дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 11 100 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
управителя Николай Иванов Събев.
14469
Габровският окръжен съд на основание чл. 4 ЗK
с решение № 61 от 06.02.2008 г. по ф. д. № 885/2007
вписа в кооперативния регистър Земеделска кооперация „Видима – 94“ със седалище и адрес
на управление с. Градница, община Севлиево, с
предмет на дейност: извършване на качествени и
при изгодни икономически условия услуги на стопанствата на кооператорите и на други земеделски
производители; производство на екологично чиста
продукция; рационално използване на наличните
материални, финансови и други ресурси; производство на рентабилна продукция. Кооперацията
е с управителен съвет: Недялко Маринов Балинов,
Нанка Кънчева Попова, Тотьо Минков Станчев,
с контролен съвет: Марин Марков Денчев, Бойка
Михайлова Белоева, Петка Стойнова Тотева, и се
представлява от председателя Недялко Маринов
Балинов.
14470
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл.6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.12.2007 г. по ф. д. № 882/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Векра“ – ООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Тракия 5, вх. А, ет. 2, ап. 4,
и с предмет на дейност: строително-монтажна
дейност; проектиране и строителство на жилищни и стопански сгради, изграждане на топло- и
х идроизолации, ремонтна, възстановителна,
довършителна и всякакви дейности, свързани
със строителството; сделки с недвижими имоти;
търговия на едро и дребно с разрешени стоки;
търговско представителство и посредничество;
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производство на стоки и реализацията им; комисионна, спедиционнна, складова, транспортна,
туристическа дейност, международен транспорт;
производство, изкупуване, преработка и реализация на разрешена селскостопанска продукция;
хотелиерство и ресторантьорство, други дейности и
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Красимир Иванов
Иванов и Веселин Николаев Пашов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14471
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2959 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1699/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ветон“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Балчик, ж.к. Балик, бл. 10, вх. Б,
ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: транспортни
услуги – превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, туроператорска дейност, турагентска
дейност, комисионни, спедиционни, лицензионни
сделки, стоков контрол, складови сделки, счетоводни и консултантски услуги, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на законодателството, сделки с
интелектуална собственост, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска), внос,
износ, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, търговско представителство и посредничество, строителна и проектантска дейност и
услуги, сделки с недвижими имоти, консултантска
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Венета Райчева Милева и Милко Василев Милев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14032
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2808 от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 1602/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Блак аква дайвинг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Бранище, ул.
Четвърта 20Б, с предмет на дейност: търговска
дейност с всякакви разрешени стоки, в частност
с екипировка и оборудване за водни спортове,
мореплаване, риболов – внос и износ, провеждане
на курсове за практикуване на водни спортове,
водно спасяване, услуги, в т. ч. туристически, ресторантьорство и хотелиерство, рент-а-кар и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Йън Майкъл
Уилкинсън и Джули Патриша Уилкинсън, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
14033
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2873
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1637/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Панайотис – 99“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Оборище 65, с предмет на дейност: вътрешно- и
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външнотърговска дейност, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански,
промишлени, непромишлени, хранителни стоки
в първоначален и преработен вид в страната и
в чужбина, продажба на алкохол и цигари (след
получаване на лиценз), покупко-продажба на
автомобили, селскостопанска техника и други
моторни и превозни средства и части за тях,
консултантска и посредническа дейност във
връзка с покупко-продажби на недвижими имоти,
строителство на недвижим имоти, строителномонтажна дейност, ел. инсталации и присъединяване към електрическата мрежа, водоснабдяване
и канализация, вътрешни и външни изолации,
изработка, продажба и поставяне на всякаква
дограма, авторемонтна и автосервизна дейност,
автомивки, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, обработка на земеделска
земя, транспортна дейност с лични и наети моторни превозни средства на пътници и товари,
таксиметрови услуги, бартерни сделки, оказионна
и лизингова търговия, заложна къща, покупка на
ценни книжа и валута с цел продажба, обменно
бюро, спедиторска и туристическа дейност, информационна и рекламна дейност, финансови и
счетоводни услуги, търговско посредничество и
представителство, ресторантьорство, хотелиерство, дневни и нощни увеселителни заведения,
барове и дискотеки, всякакви туристически и
туроператорски сделки и услуги в страната и в
чужбина, сервизни услуги и други незабранени
със закон дейности (след получаване на необходимите разрешения, когато се изискват по закон).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Станислав Стефанов Иванов и Галина Иванова
Дончева и се управлява и представлява от Станислав Стефанов Иванов.
14034
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2905
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1658/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „ДГГИМА“ –
ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ж.к. Дружба, бл. 22, вх. Г, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки,
дистрибуторска дейност, външнотърговска дейност – внос и износ, производство, изкупуване,
преработка и пласмент в страната и в чужбина
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, услуги със селскостопанска
техника, проектиране, проучване и строителство,
извършване на В и К услуги, доставка и монтаж
на В и К инсталации, доставка и монтаж на ел.
инсталации, доставка и монтаж на КИП и А, покупко-продажба на ел. материали и съоръжения,
ремонтна дейност на битови уреди, авторемонтна
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Димитър Георгиев Георгиев, който го
управлява и представлява.
14035
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2899
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1652/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Захарно
петле – Георги Койчев Георгиев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Бранище, ул.
Четвърта 5, с предмет на дейност: производство
и търговия със сладкарски изделия, търговия на
едро и дребно, транспорт и спедиция, хотелиерство
и ресторантьорство и всякаква незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Георги Койчев Георгиев, който
го управлява и представлява.
14036
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 35 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 34/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Руми 2008“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ул. Асен Златаров
33, с предмет на дейност: търговия с промишлени
стоки, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговски
сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски, превозни,
лицензионни сделки, строитлено-ремонтни и
туристически услуги, турагентска и туроператорска дейност (след получаване на лиценз),
хо т ел иер ск и, р ес т ора н т ь ор ск и и р ек ла м н и
услуги, изкупуване, производство, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход в страната
и в чужбина, вкл. търговия със зърно (след лицензиране), изкупуване, преработка и продажба
на зърно и производните от него, механизирани
услуги със селскостопанска техника, търговия със
селскостопански машини и инвентар, както и с
пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол
(след получаване на лиценз) и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
Недков Нейчев и Светлин Тодоров Костадинов
и се управлява и представлява от Валентин
Недков Нейчев.
14037
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2976
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1713/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Ди – Крис – То“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Кубадин 26, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия със селскостопанска продукция,
животни и животинска продукция, проектиране,
строителство и експлоатация на хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене, за забава и
за спортни и културни прояви, реекспорт, транспортно-експедиторски услуги, рекламна дейност,
туристически услуги, изграждане и експлоатация
на магазинна мрежа, комисионна и оказионна
дейност, куриерски услуги, маркетинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
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Красимир Тошков Костадинов, Диана Ганчева
Няголова и Тошко Костадинов Няголов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14038
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2906 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 1659/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „БМП“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 35, вх. В, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: търговия с хранителни стоки, външна
търговия на дребно и едро, сделки с недвижими
имоти, комисионна търговия, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
предлагане и продажба на комплексни туристически услуги, оказионна дейност, както и сделките,
посочени в чл. 1 ТЗ. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Бисерка Маркова Петкова, която го управлява и представлява.
14039
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2950
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1690/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ес Це
холдингс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, пл. Свобода 1, офис 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителство, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Стюарт Чарлс Калис, който го управлява и
представлява.
14040
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2943 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1683/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ар Ес Ар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Независимост 17, вх. Б, ап. 2, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност или
предоставяне на услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Ричард Джейсън Хоуп,
който го управлява и представлява.
14041
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2953
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1693/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „К 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, бул. Добружда 2,
с предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност в страната и в чужбина,
производство, преработка, съхранение, търговия
в страната, в чужбина и в безмитни складове на
стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, маркетинг, търговско представителство и
посредничество, туристическа дейност, реклама,
хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на
всякакви други услуги, както и всякакви други
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дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Иванов
Милев, Дарина Недялкова Милева, Петър Василев
Савов и Мирослав Василев Савов и се управлява
и представлява от Дарина Недялкова Милева и
Петър Василев Савов заедно и поотделно.
14042
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2904
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1657/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Би Ай Джи сървис център“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Иван Хадживълков 21, с предмет на
дейност: покупка, строеж и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност,
производство и търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален и преработен вид,
търговско представителство и посредничество,
туристическа дейност и всякакви други услуги,
както и всякакви други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Милена Стоянова Чобанова, София
Тодорова Ташева и „Българска инвестиционна
група“ – ООД, и се управлява и представлява от
Милена Стоянова Чобанова и София Тодорова
Ташева заедно и поотделно.
14043
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2967 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1707/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ес енд Ай България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ул.
Приморска 13, с предмет на дейност: транспортна
дейност, търговия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство, преработка, реализация и търговия
с всякакви стоки и услуги, разрешени със закон,
продажба на стоки от собствено производство,
разкриване на собствена магазинна мрежа за
продажба на промишлени и хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерство, туристически услуги, ресторантьорство, увеселителни заведения, импорт и експорт,
агентство, посредничество и представителство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни
и сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол, лизинг, интернет услуги, издателска и
печатарска дейност и всякаква незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Сами Ауси и Иван Живков
Желязков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
14044
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2947
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1687/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Спортинг – трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Добрич, ул. Баба Тонка 48а, с предмет
на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, както и всякаква друга позволена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Тодор Христов Тодоров, който го
управлява и представлява.
14045
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2908
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1661/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Крис – Ник“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ж.к. Дружба, бл. 22, вх. А, ап. 13, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
строителство, транспортна дейност и услуги,
производствена дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Николинка
Димитрова Колева и Красимир Добрев Николов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
14046
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 31 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 30/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Галиана – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Опълченска 19, с предмет на дейност: комисионна
и спедиторска или складова дейност, търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, производство
и реализация на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване на недвижими имоти
под наем, търговско представителство, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
по море и суша, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност, информационна и
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, ст роително-монта ж на дейност,
счетоводни услуги и организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството и всички дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Галя Василева Николова, която го
управлява и представлява.
14047
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 22 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 21/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вапи – Илия Димитров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Строител, бл. 62, вх. А,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: авторемонтни услуги, търговия с авточасти и аксесоари,
строително-монтажна и посредническа дейност,
производство и търговия на едро и дребно с
хранителни и промишлени стоки, внос и износ,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски,
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рекламни и информационни услуги, складови
сделки, лизинг, превозна дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Илия Атанасов Димитров, който го управлява
и представлява.
14048
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2751 от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 1574/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стив Ойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. България 1, ет. 5, офис 508, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид
в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, ск ладови сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
транспортни и спедиционни сделки, строително
проектиране, всякакъв вид строително-монтажни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба и всякаква
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Светослав Николов Пасев, който го управлява
и представлява.
14049
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 18 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 17/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Нели брокърс 74“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Славянска 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, туристически услуги,
туроператорска дейност, сделки с недвижими
имоти, рекламни услуги в страната и в чужбина,
консултантски услуги и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Нежля Неджати Амди, който го управлява и
представлява.
14050
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 24 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 23/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Георгиеви – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба 3, бл. 32, вх. А, ет. 6, ап. 12, с предмет
на дейност: производство, преработка и търговия
със селскостопанска продукция – растителна и
животинска, внос и износ, продажба на стоки от
собствено производство, съхранение и обработка
на вложени зърнени и маслени култури, търговия
с посевен и посадъчен материал, торове, семена
и препарати за растителна защита на едро и
дребно в малки и големи разфасовки, търговия с
гориво-смазочни материали, търговия със зърно
и неговите производни в страната и в чужбина,
земеделие и всякакви агротехнически услуги,
покупка на стоки и други вещи с цел продажба
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в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, производство, преработка,
консервиране и търговия с плодове и зеленчуци,
транспортни и спедиторски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, лизингова
дейност и сублизинг, застрахователно-брокерски
услуги след необходимия лиценз, производство и
търговия на мебели, дърводелски услуги, търговия
със строителни материали, в т. ч. и необработен
и обработен дървен материал, покупко-продажба
на дърва за огрев, обли, фасонирани и разфасовани, туристически, туроператорски, турагентски,
хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и след съответните лицензии и
разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Росен Иванов Георгиев и Стоянка
Иванова Георгиева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
14051
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 36 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 35/2008 вписа в регистъра
за търговкси дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Албена фрукт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Оброчище,
ул. Рила 10, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, лизингови сделки, строителна дейност, складови сделки, спедиционни
сделки, производствена дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Петър Стефанов Петров, който го управлява и
представлява.
14052
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 15
от 4.I.2008 г. по ф.д № 14/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Радка Добрева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Кирил и Методий 59, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Радка Добрева Вълчева, която
го управлява и представлява.
14053
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 16 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 15/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вес комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Тервел,
ул. Александър Стамболийски 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки на пътници и товари в страна-
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та и в чужбина (след лиценз), складови сделки,
производство и пласмент на селскостопански
стоки, търговия на едро и дребно, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Веселин Василев Стоянов, който
го управлява и представлява.
14054
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 8/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пласто“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул.
Георги Бенковски 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина (след
лиценз), складови сделки, производство и пласмент на селскостопански стоки, търговия на
едро и дребно, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Пламен Стоянов Петров, който го управлява и
представлява.
14055
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
3.I.2008 г. по ф.д. № 4/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Групова практика за специализирана
медицинска помощ Сърце“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Даскал Д.
Попов 4, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
специа лизирана извънболнична медицинска
помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Веселин Георгиев Арабаджиев и
Николай Борисов Ганов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
14056
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2970 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1710/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ланд трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Цар Петър 2, вх. Г, ап. 8, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
внос и износ на хранителни и нехранителни стоки, промишлени стоки, стоки за бита, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, спедиционна, складова, лизингова, превозна, консултантска, туристическа, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
търговия след получаване на лицензии с алкохол
и цигари, чай, кафе, закуски, хлебни и сладкарски изделия, изхранване на почиващи, столово,
ученическо хранене, комплексни туристически
услуги, шивашки услуги, информационни услуги,
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сделки с обекти на интелектуалната собственост,
покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба
на земеделски имоти, селскостопанско производство, преработка и търговия със селскостопанска
продукция и производни от растителен и животински произход, плодове и зеленчуци, пчели
и пчелни продукти, гъби, агроуслуги и други
дейности, незабранени от закона, след получаване
на необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
дружеството Силвия Руменова Стефанова, която
го управлява и представлява.
14057
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 10/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Торнадо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Дборич, ул.
Александър Стамболийски 3, вх. А, ет. 4, ап. 16,
с предмет на дейност: хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и превозни сделки, складови сделки, лизинг, всякаква друга позволена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Явор Костов Комитов,
който го управлява и представлява.
14058
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 9/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Руал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Добрич, ж.к. Добротица, бл. 36, вх. А,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински
произход в страната и в чужбина, гъбарство,
сделки със земя – възмездни и безвъзмездни, обработка на земеделска земя – собствена и наета,
арендуване с лична или наета техника, търговия
със зърно и зърнени храни (след лицензиране),
покупка и производство на стоки с цел продажба,
ишлеме, външно- и вътрешнотърговска дейност,
внос, износ, транспортни, комисионни, складови и
спедиционни сделки, търговско представителство и
посредничество, лизингови сделки, строително-ремонтна дейност, валутни сделки (след разрешение),
хотелиерски, туристически, рекламни услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност (след лицензиране), видеообмен, звукозаписи, видеоигри,
развлекателни игри, сервизни услуги, счетоводни
услуги, покупко-продажба на МПС (нови и употребявани) и авточасти, авторемонтни, монтажни
и тенекедежийски услуги, предоставяне под наем
на паркингови площи, подготовка и инструктаж
на водачи на МПС, организиране, спонсориране
и участие със собствени МПС в рали състезания
в страната и в чужбина, както и други спортни
състезания, разкриване на собствена магазинна
мрежа, продажба на компютърна техника и соф-
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туер, изготвяне на програмни продукти, сделки с
интелектуална собственост, превоз на стоки, хора
и товари в страната и в чужбина със собствен
и/или нает транспорт, производство и дизайн
на всички видове облекла и шивашки услуги и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Алексиев Алексиев и Севдалин
Тодоров Русев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
14059
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2954 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1694/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Макс транс БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Кубадин 7, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
транспортна дейност и услуги, зърнопреработка,
производство и търговия на селскостопанска
продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност, строителство и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Максим Петров Божилов, който
го управлява и представлява.
14060
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2866 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1632/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Енерго“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица,
бл. 43, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: проектиране, строителство, ел. монтажни и ремонтни
работи, вътрешна и външна търговия, търговия
на едро и дребно, комисионна, складова, лизингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туристическа и строителна дейност, търговско
посредничество, представителство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Живко
Алексиев Чобанов, Васил Иванов Тачев и Димитричка Георгиева Митрофанова и се управлява и
представлява от Живко Алексиев Чобанов.
14061
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2949 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1689/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Александров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Дунав 16, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: монтаж и ремонт на климатични и
отоплителни инсталации и системи, вътрешна
и външна търговия, строителство, строителни и
ремонтно-технически услуги, ресторантьорство
и обществено хранене, търговия с промишлени и
други стоки, производство, изкупуване и търговия
със селскостопански произведения, хотелиерство,
спортни и увеселителни програми, транспортни
и спедиционни услуги в страната и в чужбина,
рекламна и маркетингова дейност, както и всички
останали, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Александър Петров Александров, който
го управлява и представлява.
14062
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2963 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1703/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дези Ико – 3575“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. България
1, стая 603, с предмет на дейност: търговия със
селскостопанска продукция, семепроизводство,
производство, преработка и реализация на всички
видове зърнени и хранителни култури, внос и износ
на стоки и услуги, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Иванов Стоянов и Илия
Колев Илиев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
14063
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2969
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1709/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Кишкун хибрид – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Генерал Колев 11, вх. Б, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: внос-износ като цяло,
търговия на едро и дребно със семена, торове и
препарати за растителна защита, проектиране,
изграждане, пускане в действие на инсталации
за биогаз и други технологии, търговия на едро
и дребно с промишлени стоки, посредничество,
търговия и стопанисване на недвижими имоти, търговия със селскостсопанска продукция,
представителство на чуждестранни и български
фирми, предоставяне на консултантски услуги и
проекти, консултантски услуги, надзор и изпълнение на свързани проекти и строителство под
ключ за промишлеността, екологията, частния
и обществения сектор, сервиз на всякакъв вид
механично и технологично оборудване на машини,
резервни части, консумативи за промишлеността
и екологията и всички незабранени от закона
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Дора Димитрова Йосифова и Петър
Василев Йосифов и се управлява и представлява
от Дора Димитрова Йосифова.
14064
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2995
от 18.XII.2007 г. по ф.д. № 1723/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Престиж ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Генерал Скобелев 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
внос и търговия на автомобилни части, ремонт
на автомобили, 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,
както и всички други дейности, разрешени от
закона и съгласно изискванията на законодател-
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ството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Пламен Димитров Панчев и Пламен
Иванов Григоров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
14065
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2877 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1641/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Балкан – 57“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Соколово,
ул. Марица 8, с предмет на дейност: търговия
с хранителни и промишлени стоки, търговско
представителство и посредничество, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
селскостопанска дейност и услуги, комисионни,
спедиционни и складови сделки, рекламни, брокерски или други услуги, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и друга
дейност, незабранена оат закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Джеват Махмуд Махмуд, който го управлява и
представлява.
14066
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2960 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1700/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „ИЖ комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Христо Ботев, бл. 9, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти и търговия с тях, външно- и
вътрешнотърговски сделки, транспортни сделки, посреднически, комисионни и спедиционни,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Ивелин Живков
Иванов, който го управлява и представлява.
14067
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2901
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1654/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Жокер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кварна, ул. П.
К. Яворов 2, с предмет на дейност: производство
и реализация на селскостопанска продукция,
транспортни услуги, строителство и строително-монтажни работи, хотелиерство, ресторантьорство, търговия с промишлени и хранителни
стоки, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Стефанов Нинов и Георги
Йорданов Милков и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
14068
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 128 от
1.II.2008 г. по ф.д. № 66/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дана Нова“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Балчик, ул. Ком 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, извършвани в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков коннтрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Вихрен Ангелов Анков и Йорданка Жекова Анкова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14069
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2942
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1682/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ин Бул
Ев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Топола, ул. Десета 6, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност – внос, износ, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, вътрешнотърговска
дейност – покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на недвижими имоти с цел
продажба, туристическа дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Реймонд Бариер, който го управлява и
представлява.
14070
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 95 от
21.I.2008. г. по ф.д. № 54/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Кроу енд Дан девелъпмент“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
бул. 25 септември 23, с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и консултантска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, туристическа дейност или предоставяне
на услуги и всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Анн Рене Кроу и Травърс Джон Кроу
и се управлява и представлява от Анн Рене Кроу.
14071
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 774/2002 за „Мед хониг внос, износ“ – ЕООД:
заличава като управител Мариян Димитров Димитров; вписва като управител Дилян Господинов
Господинов.
14072
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 57 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 37/2008 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Спиридонов БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Климент Охридски 48, с предмет на дейност:
търговия и посредничество с недвижими имоти
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в страната и в чужбина, строителство, предприемаческа дейност, изграждане на ваканционни
селища и продажба на апартаменти на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност в страната и
в чужбина, посредническа дейност, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, таксиметрова дейност, спедиционни услуги, транспортни
услуги, търговско представителство, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, комунални и битови услуги, продуцентска
дейност, издателска дейност, складова, комисионна и лизингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, стоков контрол и други дейности,
позволени от закона. Дружеството е с капитал
1 876 000 лв., със собственик Спиридон Атанасов
Спиридонов, който го управлява и представлява.
14073
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3018
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1730/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Респект 77“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Орфей 6, ап. 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и реализация на селскостопанска
продукция от животински и растителен произход,
покупка, производство на стоки с цел продажба,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване на недвижим
имот и движима вещ под наем, комисионна,
спедиционна или складова дейност, търговско
представителство и посредничество, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, по
суша и море, внос, производство и търговия със
семена, фармацевтични препарати и услуги в
областта на растителната защита, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа дейност, услуги в развлекателния бизнес, информационна
и импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, счетоводни услуги и всички услуги
и дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Велика
Желязкова Георгиева-Любенова и Златка Василева Желязкова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
14074
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3040
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1738/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „ДМХидропроект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Добрич, бул. 25 септември 40, вх. А,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: проектиране,
изграждане и хидротехнически ВиК мрежи и
съоръжения, промишлено и гражданско проектиране и строителство, строителни и ремонтно-технически услуги, продажба на строителни
материа ли, ресторантьорство и обществено
хранене, вътрешна и външна търговия, както и
всички останали, незабранени от закона. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
дружеството Добринка Пенчева Михова, която
го управлява и представлява.
14075
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2940
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1680/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Натали инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Каварна, Крайбрежна зона, жилищна сграда в
УПИ № II, в кв. 334, комплекс Роял Коув, вх. В,
ет. 4, ап. № В-10, с предмет на дейност: вътрешнои 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 и спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, рекламна дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик Наталия Петровна Мифтахутдинова, която
го управлява и представлява.
14172
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 735/95 проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Круни – 95“ – АД, Балчик.
14173
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 485/2007 за „Фарин агро“ – ЕООД:
вписва като съдружник в дружеството Светльо
Колев Манев; вписва дружеството като „Фарин
агро“ – ООД; вписва актуализиран дружествен
догвоор; дружеството ще се управлява и представлява от Веселин Иванов Бакърджиев.
14174
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2978 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1715/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амитер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Цар
Петър 2, вх. В, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия с позволени
със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, транспортна дейност, търговско представителство, комисионни сделки, обмен на валута,
хотелиерство, ресторантьорство и всякакви туристически и туроператорски сделки и услуги в
страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Татяна Юриевна Пилева, която
го управлява и представлява.
14175
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3007
от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 1726/2007 вписа в
регистъра за търговски држества еднолично
дру жество с ограничена отговорност „Макс
мел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Кубадин 7, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: производство на мелнични продукти,
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зърнопреработка, производство и търговия със
селскостопанска продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност,
строителство, транспорт, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Максим Петров
Божилов, който го управлява и представлява.
14176
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 97/2004 за „Минотавър“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Северина Димитрова Славова; вписва като съдружник и управител
Даниела Димитрова Проданова, която ще управлява и представлява дружеството с досегашния
управител Венцислав Симеонов Монев; вписва
актуален дружествен договор.
14177
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 870/2002 за „Текон“ – ООД: вписва като
съдружник Атанас Пенчев Пеев; допълва предмета
на дейност със: „заготовка на арматурно желязо“;
вписва актуален дружествен договор.
14178
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 200/2004 за „Конкорт“ – ЕООД: вписва
у величение на капитала на дру жеството от
5000 лв. на 100 000 лв.
14179
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 283/2005 за „Кентавър – СМ“ – ЕООД: допълва
предмета на дейност със: „строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, правни и
други консултантски услуги, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид и всякаква друга
дейност, незабранена със закон“.
14180
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа впромяна
по ф.д. № 514/2007 за „Виктори – М“ – ЕООД:
заличава досегашното седалище и адрес на
управление и вписва ново седалище и адрес на
управление: с. Оброчище, ул. Родопи 1, ап. 122.
14181
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 878/99 проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2005 г. на „Виста ойл“ – ЕООД, Добрич.
14182
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2248 от
2.X.2007 г. по ф.д. № 1286/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Формула – Йорданов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. Трети март 20, вх. А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество, вкл. трудово посредничество, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, комунално-битови и други услуги в
сферата на обслужването, покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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лизингови сделки, проектиране на строителни
конструкции. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Йордан Александров Йорданов,
който го управлява и представлява.
14562
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 676/2004 за „Блаксийвилас нет“ – ООД:
премества адреса на управление от Балчик, ул.
Петър Берон 1, ет. 1, в Балчик, ул. Приморска 8.
14563
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 306/2006 за „Блаксийвилас“ – ООД:
премества адреса на управление от Балчик, ул.
Черно море 26, в Балчик, ул. Приморска 8.
14564
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 969/2005 за „ЛМ консулт“ – ЕООД: вписва
като съдружник Лиляна Божанова Димитрова;
вписва дружеството като „ЛМ консулт“ – ООД;
вписва дружествен договор; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на
3 236 000 лв. чрез издаване на 323 100 дяла по
10 лв. за сметка на непарична вноска.
14565
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1135/2007 за „В. Иванова“ – ЕООД: заличава досега вписания предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
14566
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 594/2004 за „Еврострой 2007“ – ООД, Добрич:
заличава като съдружник Ганелин Желев Ганев;
вписва приемането на нов дружествен договор.
14567
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1069/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Хибриден център – Златия“ – АД, с. Златия.
14568
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 339/2000 за „Първа групова лекарска
практика за първична медицинска помощ „Свети
Иван Рилски“ – ООД: заличава като съдружник
Йорданка Иванова Симеонова; вписва нов дружествен договор на дружеството.
14569
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д.
№ 937/2005 за „Автобусен транспорт“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 57 200 лв. на
82 200 лв., разпределен в 8220 дяла по 10 лв., чрез
записване на нови 2500 дяла по 10 лв. всеки, или
25 000 лв.; вписва актуализиран учредителен акт.
14700
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна
по ф.д. № 1300/2006 за „Те – Ми – Жи“ – ЕООД:
заличава като управител Жана Пеева Иванова;
вписва като управител Маргаритка Иванова
Вълчева.
14701
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 755/2006 за „Ханрок“ – ЕООД: вписва
като съдружник Изабел Андре Фернанде Корнах;
вписва дружеството „Ханрок“ – ООД; вписва
дружествен договор на дружеството.
14702
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 555/99 за „Здравно-туристически център
Неда“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
със: „организиране на оздравителни програми
за профилактика и рехабилитация на деца и на
възрастни, складова, лизингова, проектантска,
маркетингова дейност, организиране на превоз
на товари и пътници, производство и изкупуване
на селскостопанска продукция с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
строителство и посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, консултантска дейност,
преводачески услуги, социални услуги за възрастни и деца, счетоводни и педагогически услуги,
организиране на творчески и спортни занимания
за деца и младежи в свободното време“; заличава като прокурист Юлия Павлова Георгиева;
дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Надка
Атанасова Вълкова.
14703
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1100/2003 за „Панос“ – ООД: заличава
като съдружник, управляващ и представляващ
Димитриос Панайотис Хрисопулос; вписва изменен дружествен договор на съдружниците в
дружеството; дружеството ще се представлява
от Петко Райков Иванов.
14816
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 839/2003 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на „Федерална служба за
безопасност – училищна сигурност“ – ЕООД,
Добрич.
14817
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 441/2003 за „Тийм консулт“ – ООД: заличава като съдружник Правда Колева Димова;
вписва като управител Татяна Иванова Попова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Лъчезар Росенов Георгиев и Татяна
Иванова Попова заедно и поотделно.
14818
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 186/2002 за „Смарт – Рей консултинг“ – ООД:
заличава като съдружник Правда Колева Димова;
вписва представянето на актуализиран дружествен договор.
14819
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 245/2005 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на „Фирма за сигурността
на Балчик“ – ЕООД, Добрич.
14820
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 143/2003 за „Федерална служба за безопасност – сигнално-охранителна дейност“ – ООД:
вписва изменен дружествен договор на съдружниците в дружеството.
14821
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1918/94 за „Барфус“ – ООД: вписва
нов адрес на управление: Добрич, ул. Генераллейтенант Тодор Катранджиев 3; заличава като
съдружник Константин Георгиев Костадинов
като ЕТ „Константин Вежен – Константин Костадинов“; вписва като съдружник Константин
Георгиев Костадинов; заличава като съдружник
Демир Желязков Демирев като ЕТ „ДКД – Експрес – Демир Демирев“; вписва като съдружник
Демир Желязков Демирев; вписва актуализиран
дружествен договор.
14822
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 429/2007 за „Фарин – застраховки“ – ЕООД:
вписва ново наименование на дружеството: „Фарин – брокер“ – ЕООД; вписва изменен учредителен акт на едноличния собственик на капитала
на дружеството.
14823
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 735/2004 за „Глобал Металс“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Илия Тодоров Илиев; вписва като
едноличен собственик на капитала „Глобал Металс“ Корп. – Република Панама, представлявана
от пълномощника си Ганслав Стефанов Начев;
вписва като представляващ и управляващ дружеството Диян Димитров Димитров; вписва нов
учредителен акт на едноличния собственик на
капитала на дружеството.
14824
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 847/2005 за „Порт – Балчик“ – АД: заличава
като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Манол Йорданов Манолов;
заличава „Арго“ – ЕООД, представлявано от
Манол Йорданов Манолов, като член на съвета на директорите; заличава „Зърнени храни
България“ – ЕАД, представлявано в съвета на
директорите от Георги Косев Костов, като член
на съвета на директорите; вписва „Българска
корабна компания“ – ЕООД, София, представлявано от управителя Тихомир Иванов Митев,
като член на съвета на директорите; вписва
„Папас – олио“ – АД, Ямбол, представлявано
от Яни Петров Янев, като член на съвета на
директорите; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Красимир
Стефанов Енчев; заличава досегашното седалище
и адрес на управление; вписва ново седалище и
адрес на управление Балчик, ул. Приморска 28;
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителния директор Красимир Стефанов
Енчев, като същият се разпорежда със суми до
5000 лв. самостоятелно, а над 5000 лв. – заедно
с Тихомир Иванов Митев.
14825
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 2178/95 за „Ендлес кампани“ – ООД:
заличава като съдружници Анджело Каттина,
Джовани Каттина и Маурицио Каттина; вписва
дружеството като „Ендлес кампани“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Люед“ – АД; заличава като управител Анджело
Каттина; дружеството ще се представлява от
управителя Валдес Моранди; вписва учредителен
акт на дружеството.
14826
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 276/96 за „Дека“ – ООД: заличава
като съдружници Анджело Каттина и „Ендлес
кампъни“ – ООД; вписва д ру жест вото като
„Дека“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала „Люед“ – АД; заличава като
управител Анджело Каттина; дружеството ще се
представлява пред трети лица от Валдес Моранди;
вписва учредителен акт на дружеството.
14827
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2006/97 за „Хидроизотстрой“ – ООД: заличава като съдружник Тошко Славов Колев; вписва
дружеството като „Хидроизотстрой“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Елеонора Николаева Костадинова; вписва приемането на учредителен акт.
14937
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 342/2005 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2005 г. на „Здравно учреждение
Медика – Албена“ – АД, к.к. Албена.
14938
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 329/2006 за „Бау Метал енд Канстракшън“ – ООД: заличава като съдружник Четин
Бюлбюл; вписва дружеството като „Бау Метал енд
Канстракшън“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Кадир Юксел; вписва
приемането на учредителен акт.
14939
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 637/2003 за „Алумет – България“ – ООД:
заличава като съдружници Бюлент Урал и Фърат Ишджан; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Кадир Юксел; вписва
дружеството като „Алумет – България“ – ЕООД.
14940
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 920/2006 за „Сноп 06“ – ООД: заличава като
съдружници Веселин Иванов Бакърджиев, „Братя
Шопови“ – ООД, Добрич, и Диан Колев Донев;
вписва като съдружник „Фарин“ – АД, Добрич;
заличава като управител Марчо Петков Иванов;
вписва като управител Димитър Кирчев Шопов;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Веселин Иванов Бакърджиев
и Димитър Кирчев Шопов само заедно; вписва
нов дружествен договор.
14941
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 488/2001 за „Стени – 56“ – ЕООД: вписва
като съдружници „Фарин“ – АД, Добрич, Господин Георгиев Христов, Марчо Петков Иванов;
вписва дружеството като „Стени – 56“ – ООД;
вписва нов адрес на управление – Добрич, ул.
Бойчо Огнянов 6; вписва дружествен договор;
вписва като управител Веселин Иванов Бакърджиев, който ще управлява и представлява с
управителя Димитър Кирчев Шопов само заедно.
14942
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 179/2002 за „Агриком“ – ООД: заличава
като съдружници Десислава Георгиева Атанасова
и Дамян Иванов Иванов; дружеството ще се управлява и представлява от Румен Иванов Ганев.
14943
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 836/99 за „Бис“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала „Стенли
ойл“ – ООД; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Стоян Стефанов Стоянов; вписва приемането на нов учредителен акт.
14944
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1017/2001 за „Витабал“ – ЕООД: вписва
като съдружници Тодорка Кирова Балчева, Анелия
Балчева Балчева и Яна Балчева Балчева; вписва
дружеството като „Витабал“ – ООД; вписва актуализиран дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от вписания управител
Балчо Атанасов Балчев.
14945
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 453/2000 за „Рада“ – АД: заличава като членове
на съвета на директорите Илия Стайков Немски,
Драгомир Петров Драгнев и Тереза Стайкова
Илиева; вписва като членове на съвета на директорите „Дека“ – ЕООД, Добрич, представлявано
от Валдес Моранди – председател на съвета на
директорите, Георги Александров Ламбов – зам.председател на съвета на директорите, и Валдес
Моранди; заличава като представляващи дружеството Илия Стайков Немски, Драгомир Петров
Драгнев и Тереза Стайкова Илиева; заличава
като прокурист Валдес Моранди; вписва като
представляващ дружеството Валдес Моранди.
14946
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 903/2000 за „Ди Ем консулт“ – ЕООД: вписва
като съдружници Валентин Димитров Манолов и
Дияна Стоянова Манолова; заличава като съдружник и управител Ганка Колева Манолова; вписва
нов адрес на управление: Добрич, ул. Цар Петър
2; допълва предмета на дейност със: „производство, преработка и търговия със селскостопанска
продукция – растителна и животинска, вкл. и
екологично сертифицирана, счетоводни услуги,
данъчно консултиране“; вписва дружеството като
„Ди Ем консулт“ – ООД; вписва приемането на
нов дружествен договор; вписва като управители
Валентин Димитров Манолов и Дияна Стоянова
Манолова, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
14947
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 939/2001 за „Вени“ – ЕООД: вписва като
прокурист и представляващ Георги Тодоров Михайлов; заличава като представлящ Венцислав
Георгиев Петков.
14948
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1244 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 744/2007 дружество с ограничена отговорност
„Франко“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. Сан Стефано 47, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид (търговия с всякакви стоки
в страната и в чужбина), търговия чрез магазини с авточасти и автоаксесоари, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, автосервизни, транспортни, таксиметрови
и туристически услуги, извършване на годишни
технически прегледи на МПС, отдаване на вещи
под наем, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Богданов Желев и Богдан Димитров Желев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14640
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1027/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ямит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Македония 46, 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, 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; внос и износ на нови и
употребявани автомобили; транспортни услуги в
страната и в чужбина; пътнически и товарни таксиметрови превози; провеждане на компютърни
курсове; дърводобив и дървопреработване; превоз
на пътници и товари; обществен превоз. Дружеството е неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Самуел Ешед.
14076
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1026/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мега консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ул. Македония 46,
ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: изработване
на ел. инсталации, В и К инсталации, газови и
отоплителни инсталации; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
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на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни; складови и 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; внос и износ на нови и
употребявани автомобили; транспортни услуги в
страната и в чужбина; пътнически и товарни таксиметрови превози; провеждане на компютърни
курсове; дърводобив и дървопреработване; превоз
на пътници и товари; обществен превоз. Дружеството е неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Росица Василева Георгиева.
14077
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1028/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Леми България“ –
ООД, със седалище и адрес на у правление
Дупница, ул. Хисаря 5, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество;
сделки с комисиона; производство и търговия с
мебели за офиса и бита; покупка на стоки и други
блага с цел препродажбата им в първоначален,
обработен или преработен вид; производство на
стоки с цел продажба; складови и спедиторни
сделки въз основа на финансиран заем; превозни
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни сделки; предлагане на продукти
и блага (маркетинг); управление на фирми и
предоставяне на услуги (мениджмънт); покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; търговия с петролни продукти и
газ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Мексил“ – ООД,
Гърция, и Лемония Василиос Скреку, и се управлява и представлява от управителя Георгиос
Теодорос Иконому.
14078
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1029/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Милано“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ж. к. Запад, бл. 97, ет. 6,
ап. 38, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; прдажба
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; обслужване и поддържане
на МПС. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милан
Василев Миланов.
14079
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1012/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вес акаунт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Цар Освободител
193, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни; складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, строителни,
импресарски или други услуги; пътна помощ;
транспортна дейност в страната и в чужбина;
счетоводни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; външнотърговски сделки. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Веска Йорданова Славова.
14080
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1025/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Анди транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Бурин дол 5, 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, 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; внос и износ на
нови и употребявани автомобили; транспортни
услуги в страната и в чужбина; пътнически и
товарни таксиметрови превози; провеждане на
компютърни курсове; дърводобив и дървопреработване; превоз на пътници и товари; обществен
превоз. Дружеството е неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Божков
Чучуков и Анита Бойчева Стефанова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14081
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.12.2007 г. по ф. д. № 995/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Караметал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Соволяно, ул. Любен Каравелов
2, 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; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, преводачески или други услуги;
сделки с интелектуална собственост; лизинг;
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покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; мениджърска дейност;
туроператорска и туристическа агентска дейност;
обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност;
търговия с черни и цветни метали; рент-а-кар
услуги; внос и износ на нови и употребявани
моторни превозни средства, както и на резервни
части; автомонтьорски услуги. Дружеството е
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Людмил Димитров Карадачки.
14082
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 17.12.2007 г. по ф. д. № 1001/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ММ
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Априлско въстание 1, вх. А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионна, спедиционна; складова и
лизингова дейност; търговско представителство и
посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност; таксиметрови превози в
страната и в чужбина; информационна, програмна
и импресарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (при
спазване на ограниченията на законодателството);
външна, вътрешна, консигнационна, експортна
и реекспортна търговия; архитектура, дизайн и
вътрешно обзавеждане; покупко-продажба на
автомобили, машини и всякакви стоки, вътрешно
обзавеждане; покупко-продажба на автомобили, машини и всякакви стоки, незабранени със
закон; агентство на български и чуждестранни
фирми и физически лица в страната и в чужбина; комуникации, инженеринг; външнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Божидар
Димитров Иванов.
14083
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1006/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оги“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж. к. Осогово, бл. 51, вх. А,
ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: изграждане и
експлоатация на вилни селища, 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; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни, превозни,
рекламни, информационни и лизингови сделки;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, програмни, импресарски и
други услуги, 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. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Олег
Валентинов Цветанов.
14084
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1033/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Червен брег, ул. Пионерска 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; производство
на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска и
туристическа дейност; експорт-импорт на стоки
и услуги, както и всякакви незабранени със закон сделки. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Евгени
Кирилов Пишимаров.
14085
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1034/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Пастра – пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Свети Георги 22, с предмет на
дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредничество
при сделки с недвижими имоти и други вещи,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 870 000 лв., със съдружници „МБАЛ
Св. Иван Рилски – 2003“ – ООД, Дупница, и
Костадин Крумов Костадинов и се управлява и
представлява от Ени Милчов Лефтеров.
14086
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1035/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Божена“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж. к. Запад, бл. 3А, вх. А,
ап. 10, 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 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. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Блага Георгиева Велинова.
14087
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1023/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Горан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Гороцветна 35, 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,
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превозни; складови; лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж и/или 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 Горан Петкович.
14088
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1022/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Евростилл
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Христо Ботев 51, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен веид, 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
Страшимир Генчев Данчев, Даниел Генчев Данчев и Георги Стойчев Зрънчев и се управлява и
представлява от Страшимир Генчев Данчев.
14089
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1031/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дон Хриси“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Плиска 65, с предмет
на дейност: производство, търговия, внос и износ
на изделия от благородни метали, скъпоценни
и полускъпоценни камъни (след получаване на
лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство и търговия със строителни
материали; комисионна, складова, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество; спедиторска дейност в страната
и в чужбина; транспортна дейност в страната
и в чужбина, вкл. и международен транспорт;
производство и търговия с благородни метали и
скъпоценни камъни; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна,
програмна, импресарска, ремонтна дейност и
услуги; импорт, експорт, реекспорт, бартерни и
сделки с интелектуална собственост; търговия
със софтуер и хардуер; производство на филми,
видео- и звукозаписи; издателска или печатарска
дейност; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; вътрешно- и
външнотърговска дейност и услуги със стоки и
вещи, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата; агентство и
маркетингова дейност и услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Евгени Тодоров Костадинов.
14090
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1014/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Юни“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Стаматов 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел продажбата им
в първоначален, обработен или преработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки; пътнически и товарни таксиметрови
превози в страната и в чужбина; издателска
дейност; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги; внос-износ; комуникации, инженеринг;
лицензионни сделки; стоков контрол; лизинг;
външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Михайлов Димитров и Юри Фимев
Стоименов, който го управлява и представлява.
14091
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1024/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Биоенергия – Кюстендил“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Отец Паисий 9, с предмет на
дейност: производство и търговия на биогорива;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; сделки
с интелектуална собственост; лизинг; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Боян Боянов
Милушев и Начо Атанасов Бакалов и се управлява и представлява от Боян Боянов Милушев.
14092
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1009/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Христо Ботев 39, 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; комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество;
спедиторска дейност в страната и в чужбина;
транспортна дейност в страната и в чужбина,
вкл. и международен транспорт; хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна
дейност; сделки с интелектуална собственост;
превод и легализация на документи; счетоводна
дейност и услуги; търговия с петрол и нефтопродукти; проектантско-внедрителска, технологична,
производствена, ремонтна и сервизна дейност и
услуги с промишлено и битово предназначение;
проектиране, доставка, търговска реализация,
монтаж, ремонт и поддръжка на слънчеви ко-
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лекторни системи за топла вода и отопление на
сгради с промишлено и битово предназначение;
строителство и строителна дейност; геодезически
и проектантски услуги; ремонтно-възстановителна
дейност; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Емил Серафимов Тошев.
14093
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1004/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рила електрик
пауер“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Рила, пл. Възраждане 1, с предмет на
дейност: създаване и експлоатация на вятърна
ферма, търговия с продукцията, произведена от
нея, създаване и експлоатация на възобновяеми
енергийни мощности, посредничество и представителство, мениджмънт и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., от които 33 000 лв. като
непарична вноска (апорт) на недвижим имот, със
съдружници Антон Кирилов Петров, Николай
Бориславов Дойчинов, Борислав Димитров Божинов, Стойка Николова Стефанова и Община
гр. Рила и се управлява и представлява от Антон
Кирилов Петров.
14094
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1003/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Витес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Бузлуджа 125А, 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 т. ч. шивашка продукция,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни; складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
строителни, импресарски или други услуги;
пътна помощ; транспортна дейност в страната
и в чужбина; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Ваньо Цанков Костадинов.
14095
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1002/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ГТМ – глобал тийм
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Георги Горанов 4, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство
и посредничество, бартерни сделки, транспортна
дейност, персонал, лизинг, посредничество на
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работен ресурс (работна ръка) за Испания и
други държави (при спазване на националните
законодателства); внос и износ – реекспорт на
стоки от предмета на дейност на дружеството,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, обзавеждане, експлоатация и услуги,
свързани със строителната дейност в страната и в
чужбина, покупко-продажба на моторни превозни
средства в страната и в чужбина; закупуване и
преработка на вторични суровини. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Хулио Саез Фернандес и Антонио
Ромеро Михер, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
14096
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1020/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боркс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Илинден 22, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; вътрешно- и външнотърговски
сделки; лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илиян
Георгиев Ников.
14097
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1018/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Десислава – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 54,
вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; сделки
с интелектуална собственост; лизинг; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Румен Георгиев Ангелов.
14098
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1017/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нимиза“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Св. Иван Рилски 72, вх. А, ет. 3,
ап. 24, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона-
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чален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; външнотърговска дейност; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки, таксиметрови услуги в страната
и в чужбина; складови и лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелирески, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; издателска или печатарска дейност,
проектиране, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти в страната и в чужбина с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Любка Стефанова Захариева.
14099
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.12.2007 г. по ф. д. № 1016/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Джайч“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Пролет 11, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки, фуражи и други с цел
продажба; комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност; таксиметрови и
товарни превози в страната и в чужбина; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Костадин Димитров Митев и
Росица Костадинова Митева и се управлява и
представлява от Костадин Димитров Митев.
14100
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.12.2007 г. по ф. д. № 1037/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Венчър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Таваличево, ул. Еверест 84 4, 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, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска,
туристическа и рекламна дейност, таксиметрови
превози в страната и в чужбина; информационна,
програмна и импресарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; външна, вътрешна, консигнационна,
експортна и реекспортна търговия; архитектура,
дизайн и вътрешно обзавеждане; агентство на
български и чуждестранни фирми и физически
лица в страната и в чужбина; комуникации,
инженеринг, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дейвид Джон Мур.
14101
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.12.2007 г. по ф. д. № 1007/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
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„ТА класик“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Родопи 56, с предмет
на дейност: търговия с всякакви стоки и услуги в
страната и в чужбина; търговско посредничество;
консултантски, компютърни услуги; реклама и
рекламни услуги; лизингова, комисионна и спедиционна дейност; вътрешно- и външнотърговска и
икономическа дейност – внос, износ, реекспортни
сделки; отдаване под наем на движими и недвижими имоти; транспортни услуги – превоз
на пътници и товари; строителство; туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство и кафетерия;
автоуслуги; търговия с автомобили и мотоциклети; погребални услуги, 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 Николай Стоянов Мечкаров.
14102
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 34 от
24.І.2008 г. по ф. д. № 149/2004 вписа в търговския
регистър промяна за „Онитур“ – ЕАД, Батак:
заличава като едноличен собственик на капитала
Онник Антраник Мардиросян поради прехвърляне
на капитала; вписва като едноличен собственик
на капитала еднолично дружество с ограничена
отговорност „ПВЦ“ – ЕООД, София; премества
седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Дедеагач 40; дружеството ще
се представлява и управлява от изпълнителния
директор Павел Павлов Александров.
14103
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1144
от 16.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 18/2005
промени за „Вуду“ – ООД, Перник: промяна на
адреса на управление от Перник, ул. Александър
Батенберг 5, в Перник, ул. Тодор Каблешков 37Б.
14423
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 35 от
21.ІІ.2008 г. регистрира по ф. д. № 538/96 промени
за „Малогабаритна заваръчна техника“ – АД, с.
Извор: вписва освобождаването на Анатолий
Георгиев Иванов като член на съвета на директорите; вписва Пенка Ангелова Иванова като
член на съвета на директорите.
14641
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 145
от 15.ІІ.2008 г. по ф. д. № 13/2008 вписва промяна
за „Елит регал“ – ООД (рег. по ф. д. № 13366/2006
на СРС), със седалище и адрес на управление
Плевен, Източна индустриална зона 141.
14424
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
№ 107 от 15.І.2008 г. по ф. д. № 5/2008 вписа
промяна в седалището и адрес на управление
на „Макс – Пан – комерс“ – ООД, от с. Черни
осъм, община Троян, област Ловеч, ул. Марица
7, в Белене, ул. Трайчо Костов 19.
14425
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 130 от
4.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1320/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Молдекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Ясен, ул. Георги Димитров
20, и с предмет на дейност: ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерство, туристически
услуги на наши и чужди граждани, вътрешен
и международен туризъм, търговска дейност в
страната и чужбина, разкриване на магазини
за хранителни и промишлени стоки, оказион
(без паметници на културата), антиквариат (без
предмети с национално знание), лизингова и
консигнационна търговия, авиационна дейност
(след лиценз), автобусни превози на пътници в
страната и чужбина, превоз на товари в страната и чужбина, авторемонтна дейност, търговия
с нови и употребявани автомобили и резервни
части за същите, разкриване на предприятия за
производство на безалкохолни и алкохолни (след
лиценз) напитки, посредничество и дистрибуция
на такива, добив, производство и търговия с
инертни материали и суровини за строителната
промишленост, предприемачество, жилищно и
промишлено изграждане и проектиране, изработване на облекла тип бутик, конфекция, аудио- и
видеозапис услуги, рекламна и маркетингова
дейност, производство, преработка, изкупуване,
съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, представителство и агентство на наши
и чуждестранни физически и юридически лица,
разкриване на магазини по предмета на дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Светлозар Динков Хаджиев.
14426
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 68 от
4.І.2008 г. по ф. д. № 1317/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Комреформ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Буря 1, вх. А, ап. 3, и с
предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
други стопански дейности, строителни и ремонтни
услуги, внос и износ на всички видове строителни
материали, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба (продажба) в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност, дистрибуторска, лизингова дейност,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, комисионна, лицензионна, туристическа, рекламна, информационна, вътрешен и
международен туризъм, производство, реализация
и изкупуване на селскостопанска продукция, издателска дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
транспортна дейност в страната и чужбина, внос
на моторни превозни средства, разкриване на
автосервиз с цел продажба, изграждане на складова дейност във връзка с предмета на дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от съдружниците (управители) Цецо
Венелинов Георгиев и Галя Цанкова Георгиева
заедно и поотделно.
14427
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 129
от 4.ІІ.2008 г. по ф. д. № 10/2008 вписва промяна
на седалището на „Хербаспорт“ – ЕООД (рег. по
ф. д. № 47/2007 на ОС – Габрово – с. Българене,
община Левски, област Плевен, ул. Сливница 42.
14428
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 128
от 31.І.2008 г. по ф. д. № 1831/2002 вписа заличаването от търговския регистър на „Грейн – комерс“ – ЕООД, Кнежа.
14429
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 392
от 1.ІІ.2008 г. по ф. д. № 4501/93 вписа промени
за „Дъга 93“ – ООД: заличава Йорданка Атанасова Вълчева като управител; вписа промяна
в дружествения договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Георги
Асенов Бараболов.
14190
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 398 от 4.ІІ.2008 г. по ф. д. № 5867/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саликс Фарма“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Мизия 6, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Севдалина
Цветкова Вълчинова.
14191
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 397 от
4.ІІ.2008 г. по ф. д. № 3939/2007 вписа промени за
„Булинженеринг“ – ЕООД: вписа Стоян Георгиев
Начев като съдружник и управител; променя фирмата на дружеството на „Булинженеринг“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Петър Манолов Колев и Стоян Георгиев Начев
заедно и поотделно.
14192
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 394 от
1.ІІ.2008 по ф. д. № 4399/2006 вписа промени за
„Екоприм“ – ООД: вписа изключване на Тодор
Петров Петров като съдружник; вписа промени
в дружествения договор.
14193
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 380 от
25.І.2008 г. по ф. д. № 5974/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Здравница – Дух и красота“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Драган Цанков
51, с предмет на дейност: консултантска дейност,
квалификационни и професионални курсове, езикови курсове, преводи и легализация, рекламна,
издателска и импресарска дейност, печатарски и
копирни услуги, аудио-визуална дейност, услуги и
сервиз, маркетинг и сделки с недвижими имоти,
строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти, търговия със стоки, външнотърговска и
спедиторска дейност, разкриване и експлоатация
на увеселителни заведения, компютърни, развлекателни, спортни и взаимоспомагателни игри,
туроператорска дейност, организиране на тържества и всякаква стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Радка
Стоилова Маршавелска.
14194
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 390 от
31.І.2008 г. по ф. д. № 7569/91 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Сидент 88 – Румен Згуров“ от едноличния търговец Румен Димитров
Згуров на „Сидент – 2“ – ЕООД.
14195
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 393 от 1.ІІ.2008 г. по ф. д. № 5242/2007 вписа
промени за „Търговски и бизнес център – Международен панаир“ – ООД: освобождава Димитър
Георгиев Тодоров и „Пълдин Вакейшън“ – ООД,
Пловдив, като съдружници в дружеството; вписа като едноличен собственик на капитала на
дружеството „Монега мениджмънт Лимитед“,
Британски Вирджински острови; променя фирмата на дружеството на „Търговски и бизнес
център – Международен панаир“ – ЕООД; вписа
приемането на учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Йордан Атанасов Димитров.
14196
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 383 от
28.І.2008 г. по ф. д. № 5845/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аксис дентал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Капитан Райчо 73Б, с предмет на
дейност: импорт, експорт и реекспорт, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви
стоки, незабранени със закон, посредничество
и търговско представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
строителство на обекти за икономиката и бита,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Несрин
Орхан Иса.
14197
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 425 от
8.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1694/93 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Агрофарм – Димитър
Гечев“ от едноличния търговец Димитър Христов
Гечев на „Агрофарм“ – ООД.
14198
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 439 от
11.ІІ.2008 г. по ф. д. № 5533/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Далпу“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, Рилон
център, бул. Константин Величков 2, ет. 2, офис 2,
с предмет на дейност: притежание, администрация
и управление на движими и недвижими имоти:
финансови активи (пари – като движими вещи),
покупко-продажба, експлоатация, отдаване под
наем и рента на селски и градски имоти, промоциране и строителство на жилища, бизнесцентрове,
промишлени халета и други подобни и застрояване
на всякакви селски и градски имоти за собствена
или чужда сметка, управление за сметка на трети
лица, на покупко-продажби, замени, отдаване под
наем и предоставяне на други права на всякакъв
вид недвижими имоти, администрация и оценки
на селски и градски имоти, бизнесстратегии:
счетоводно, данъчно и финансово консултиране,
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преглед и придвижване на всякакви документи,
получаване на помощи и субсидии от държавни
и частни институции в която и да било страна
и Европейската икономическа общност, износ
и внос на всякакви материали за търговията,
индустрията и строителството, както и други
елементи, необходими в процеса на индустриалното преработване, консултации и управлява за
трети лица в изпълнение на тази дейност, дружеството ще може да упражнява една или няколко
от посочените дейности, спазвайки съответните
законови и административни изисквания, както и
която и да било друго законна дейност, за която
се вземе решение от управителния орган на дружеството, като спазва необходимите законоустановени изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Гус и
Рам“ – ЕООД, Мария Луиса Пухол Бенет, която
го представлява и управлява.
14199
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10570 от
11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5492/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Био натура“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Стефан Стамболов 3, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, производство, внос и
износ на всякакви стоки, рекламна, издателска,
маркетингова, проучване, хотелиерска и ресторантьорска дейност, всякакви услуги – посреднически, консултантски и др., туристически услуги
в страната и в чужбина, всякаква друга търговска
дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Саввас Хрисоглу и Параскеви
Пападополу и се представлява и управлява от
Саввас Хрисоглу.
14200
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 427 от
8.ІІ.2008 г. по ф. д. № 3635/2007 вписа промени за
„Гео – Милушев“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от Смолян, кв. Райково,
ул. Наталия 21, бл. Топола, ап. 6, в Пловдив, ул.
Средна гора 11, ет. 5, ап. 10.
14201
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 387 от
30.І.2008 г. по ф. д. № 1186/2001 вписа промени за
„Трансмобил 21“ – ООД: вписа като съдружник
Александър Николов Чекански; освобождава
Илия Славов Минков като съдружник; вписа
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от Александър
Николов Чекански.
14202
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 363 от 24.І.2008 г. по ф. д. № 3686/2003 вписа
промени за „Тем“ – ООД: освобождава Стоянка
Спасова Дишкова като съдружник и управител
на дружеството; вписа ново наименование на
дружеството: „Тем“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Емил Иванов Марков; вписа
приемането на учредителен акт; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Емил
Иванов Марков.
14203
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 372
от 24.І.2008 г. по ф. д. № 5137/99 вписа промени
за „Кипарис М“ – ООД: освобождава Павлина
Ангелова Ковачева и Милен Николов Буюклиев
като съдружници; заличава Павлина Ангелова
Ковачева като управител на дружеството; вписа
„Изола инвестмънт“ – ЕООД, Карлово, и „Плентекс“ – ООД, САЩ, като съдружници; променя
фирмата на дружеството на „Бресто“ – ООД;
вписа нов адрес на управление: ул. Раковска
9 в Карлово; вписва нов предмет на дейност:
производство и търговия със спирт, дестилати,
спиртни напитки, продукти от грозде и вино,
вина, ниско- и високоалкохолни напитки, лозаро-винарски продукти, производство на лозов
посадъчен материал, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, външнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни и складови
сделки, превоз на товари в страната и в чужбина,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, както и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон; вписа
Димитър Христов Ковачев като управител; вписа
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от Димитър
Христов Ковачев.
14204
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10694
от 14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5556/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фортех“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 97, ет. 6, ап. 16, с
предмет на дейност: проектиране, строителство
и ремонт на всякакви сгради и други строителни
обекти; строителна дейност, вътрешна и външна
търговия и търговия на едро и дребно със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
туристическа и туроператорска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на
заведения за обществено хранене, внос и търговия
с леки и товарни автомобили, търговия с авточасти за леки и товарни автомобили, продажба
на стоки от собствено производство, посредническа и комисионерска дейност, спедиционна и
транспортна дейност в страната и в чужбина,
автосервиз, консултантска, маркетингова, рекламна, импресарска, продуцентска, издателска, инженерингова, заложна; информационна
дейност; всякакви производствени и непроизводствени услуги, всякакви дейности и услуги,
както и всякакви други дейности, позволени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Добри
Райчинов Райчинов.
14570
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10518
от 10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5438/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джамбаза“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Първомай, ул. Бор 1, вх. А, ап. 14, с
предмет на дейност: производство и търговия в
първоначален и/или преработен вид с всякакви
хранителни и нехранителни суровини, продукти,
стоки, цигари, алкохол, питиета (след издаване
на съответен лиценз) от най-различно естество,
производство и търговия със стоки и продукти
от селското и горското стопанство, превознотранспортна дейност за превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина – вътрешен и
международен транспорт, производство и реализация на текстилни изделия, производство
и търговия с дрехи, облекла, шивашки услуги,
търговия с агротехника, машини, стоки, агроматериали, семена, препарати, промишлени стоки
и др., вътрешна и външна търговия, експорт и
реекспорт на стоки и услуги, плетачество, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, участие
в строителството, проектиране и експлоатация
на инженерни съоръжения, жилищни и нежилищни сгради, хотели, мотели, увеселителни
и други заведения и станции за отдих и почивка, производство на стоки и услуги за бита
на гражданите, бръснаро-фризьорски услуги,
автосервизни, авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, диагностика и
поддръжка на МПС, подготовка и извършване на
годишни технически прегледи на МПС пред КАТ,
внос и търговия с МПС и резервни части за тях
в страната и в чужбина, добиване, преработка
и търговия с продукти, суровини и материали,
други дейности, незабранени със закон, сделки с
интелектуална собственост, електротехнически,
преводни, печатарски, куриерски, спедиторски,
разпространителски, размножителски услуги,
както и всякакви други услуги, незабранени
със закон, сделки с движими и недвижими
имоти, посредничество и комисионерство при
търговия с всякакви незабранени със закон
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Здравко
Димитров Маринов.
14571
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10139 от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 5272/2007 вписа акционерно
дружество „Пи Джей трейд“ – АД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Иван Вазов 42,
с предмет на дейност: придобиване, управление,
експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване,
строителство на жилищни и индустриални постройки, посредничество, представителство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка,
със съвет на директорите в състав: Виталиано
Браля, Елена Браля и Фабрицио Алемано, и се
представлява и управлява от изпълнителния
директор Фабрицио Алемано.
14642
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 464 от
13.II.2008 г. по ф.д. № 2155/2007 вписа промени
за „Строително инвестиране БГ“ – ЕООД: вписа
„Плас. Меко.“ – ООД, Италия, като съдружник;
променя фирмата на дружеството на „Строително
инвестиране БГ“ – ООД; вписа приемането на
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Антонио Бианканиелло.
14643
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 491 от 15.II.2008 г. по ф.д. № 1355/2002 вписа
промени за „П.Им.“ – ООД: освобождава Грета
Пейкова Христевска като съдружник; вписа
Юлиян Александров Алексиев като съдружник
и го вписа като управител; вписа нов адрес на
управление: ул. Димо Хаджидимов 13, ет. 3,
ап. 9, в Пловдив; вписа нов предмет на дейност:
търговска дейност с промишлени и хранителни
стоки, производствена, оказионна, транспортна,
туристическа, ресторантьорска, хотелиерска,
рекламна, консултантска, информационна, посредническа, представителска, издателска, проектантска, конструкторска, строителна, комисионна,
спедиторска дейност, всякакви услуги, свързани с
бита и културата на населението, външнотърговска
дейност, свързана с описания предмет на дейност,
търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия (след снабдяване със съответния лиценз),
търговско представителство и посредничество и
други дейности, сделки и услуги, незабранени със
закон; вписа промени в дружествения договор;
дружеството ще се представлява и управлява
от Светослав Александров Алексиев и Юлиян
Александров Алексиев заедно и поотделно.
14644
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 485 от 15.II.2008 г. по ф.д. № 3932/2007 вписа
промени за „Автотранс“ – ООД: освобождава
Димитър Христов Димитров като съдружник;
вписа промени в дружествения договор.
14645
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 512 от 21.II.2008 г. по ф.д. № 4221/98
вписа промени за „Зид – 98“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв.; вписа ново седалище и адрес на управление: с. Царацово, ул. Георги Бенковски 9;
вписа промяна в учредителния акт; дружеството
ще се представлява и управлява от Румяна Тодорова Цанева.
14646
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 514 от 21.II.2008 г. по ф.д. № 5919/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Талио е Кучито“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Славянска 61,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа, маркетингови проучвания,
рекламна дейност, хотелиерска и туристическа
дейност, транспортни услуги (след издаване на
съответните разрешителни и лицензии), както и
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всякаква друга дейност или услуга, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Луиджи Балли.
14647
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 33 от 7.ІІ.2008 г. по ф. д. № 147/89
промени за „Домостроене“ – АД: заличава досегашните членове на съвета на директорите;
вписва нов съвет на директорите от седем членове, избрани за срок 5 г.: Георги Тихомиров
Капанджиев, Александър Кирилов Миленков,
Илия Йорданов Кашов, Румен Стоянов Недков,
Евгени Маринов Мирчев, Красимир Василев Манчин и Панайот Стойнев Панайотов; вписва като
изпълнителен директор Румен Стоянов Недков,
който ще управлява и представлява дружеството
с предоставени му от устава и ТЗ права.
14205
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 30 от 8.ІІ.2008 г. по ф. д. № 2054/95
промени за „Устрем – инвест“ – АД: преизбира
досегашните членове на съвета на директорите за
нов 5-годишен мандат: Витан Димитров Роглинов,
Минко Дочев Ковачев, Димитър Георгиев Каравасилев, Веселин Иванов Маринов и Иван Христов
Иванов; вписа като изпълнителен директор за
нов 5-годишен мандат Витан Димитров Роглинов,
който ще управлява и представлява дружеството.
14206
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 27 от 8.ІІ.2008 г. по ф. д.
№ 1759/2000 заличаването на „Марсис“ – ЕООД,
Русе.
14207
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 34 от 11.ІІ.2008 г. по ф. д.
№ 1213/2004 промени за „Евростийл“ – ЕООД:
вписва като съдружници Цветелин Атанасов
Димитров и Атанас Димитров Петранков; дружеството продължава дейността си като „Евростийл“ – ООД; премества адреса на управление
на пл. Хан Кубрат 1, комплекс „Балкан“, ет. 2,
стая 217; дружеството се управлява и представлява от управителя Димитър Атанасов Димитров.
14430
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3870 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 363/97 заличаването на „Юкам“ – ЕООД, Русе.
14572
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 38 от 22.ІІ.2008 г. по ф. д.
№ 881/2006 промяна за „Драгнев МК“ – ООД:
заличава като съдружник Крум Стоянов Стоянов.
14648
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 52 от 29.ІІ.2008 г. по ф. д.
№ 1192/94 промени за „Крос инвестмънт“ – АД:
заличава като ликвидатор Иван Христов Иванов;
вписва като ликвидатор Желязко Спасов Папазов.
14649
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 39 от 22.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 1068/98 заличаването на „Форум Север“ – ЕООД, Русе.
14650
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 55 от 25.ІІ.2008 г. по ф. д.
№ 667/2006 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стройпрогрес 2001“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 35, и с предмет на дейност: строителство
в страната и в чужбина, предоставяне на строителни и ремонтни услуги, консултации в областта
на строителството, търговия с промишлени и
селскостопански стоки в страната и в чужбина
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Венцислав Любенов Николов.
14651
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 152 от 10.VІІ.2007 г. допуска прилагането
на годишните счетоводни отчети за 2002, 2003,
2004, 2005 и 2006 г. на „Дунав“ – АД, Силистра,
по ф. д. 797/92.
14210
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 23 от 31.І.2008 г. по ф. д.
№ 278/97 промени за „Истър еко консулт“ – АД,
Силистра: заличава като член на съвета на директорите Николай Богомилов Колев; вписва като
член на съвета на директорите Теодор Иванов
Цонев; вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 100 000 лв., разпределен
в 100 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка акция; с определение № 247 от
23.ХІ.2007 г. допуска прилагането на годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2006 г.
14211
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1213 от 21.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 578/2007 дружество с ограничена отговорност
„Линда фрут“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Генерал Скобелев 18,
вх. А, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: търговия
със стоки, реализиране и предоставяне на услуги,
производство, посредничество, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингови сделки, строителство, услуги
със специализирана техника и лека строителна
механизация, автомобилно-транспортни услуги,
маркетингова и търговска дейност, производство
и търговия с хранителни, промишлени, селскостопански стоки и спиртни напитки, както и
всякаква друга дейност, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Мартин Петров Георгиев и Леман Кемал Али, който го управлява и
представлява.
14212
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение № 640 от 10.VІІ.2007 г. по ф. д. № 797/92
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промени за „Дунав“ – АД, Силистра: заличава
като членове на съвета на директорите Костадин
Желев Иванов, Генади Кръстев Иванов и „Дунав – Стил“ – ООД, представлявано от Костадин
Желев Иванов; вписва като членове на съвета
директорите Костадин Желев Иванов, Генади
Кръстев Илиев и „Дунав – Стил“ – ООД, представлява от Костадин Желев Иванов; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Костадин Желев Иванов.
14213
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1204 от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 574/2007 дружество с ограничена отговорност
„Абоне – транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Зарица, ул. Седма 2, и с предмет
на дейност: транспортна и спедиционна дейност,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметров пътнически транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на
земеделска и животинска продукция, търговско
представителство и посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, производство и реализация на промишлени, непромишлени,
хранителни и селскостопански стоки в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорска и хотелиерска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителство и строителни услуги,
строително-монтажна и ремонтна дейност, посредничество и комисионерство с недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Нежди Алиосман Осман
и Хатче Рамадан Осман и се управлява и представлява от управителя Нежди Алиосман Осман.
14214
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1216 от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 581/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ики – Ал – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Ангел Кънчев 13,
вх. А, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: електромонтажна дейност, вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на хранителни стоки,
търговия със строителни материали, програмни, компютърни, интернет и информационни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, транспортни услуги, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, магазинерство
и ресторантьорство, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски или други услуги, лизингови
сделки, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Крум Великов Димитров и Йордан Димитров
Хараламбиев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
14215
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1116 от 30.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 531/2007 дружество с ограничена отговорност
„Елина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 9, ет. 5, ап. 12,
и с предмет на дейност: счетоводни и одиторски
услуги, търговска дейност в страната и вън от
пределите є, както и свързаните с нея спомагателни дейности, финансово-брокерска дейност по
реда на законодателството, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
импресарска и рекламна дейност, производство
на стоки за бита, туризъм, в т. ч. ловен туризъм
(след снабдяване с нужните разрешителни), хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, търговия с компютри, компютърни зали.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Венета Иванова Бабанова и
Николай Христов Бабанов, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
14216
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение 1059 от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 508/2007
дружество с ограничена отговорност „Евро консултинг къмпани“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Симеон Велики 6,
ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: маркетинг и
консултации в страната и в чужбина, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими
имоти, както и всякаква разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Михай Мариан Ануцоиу и Недко Николов Недков
и се управлява и представлява от управителя
Михай Мариан Ануцоиу.
14217
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1175 от 13.ХІІ.2007 г. по ф. д.
№ 554/2007 дружество с ограничена отговорност
„Аврасия“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Черник, ул. Детелина 30, и с предмет на
дейност: производство, внос и износ на храни и
лекарства, предназначени за домашни любимци,
внос и износ на кучета, котки, птици, змии и
гущери и др., на метали, препарати за селското
стопанство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, съпровод в страната и в чужбина
на тежки и извънгабаритни моторни превозни
средства (след разрешение на съответния държавен
орган), превоз и продажба на петролни продукти
(след разрешение на съответния държавен орган),
външнотърговски сделки, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Нурай Вели Молла и Вехдат
Вели Молла, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
14218
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1102 от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 527/2007
дружеството с ограничена отговорност „Профинек“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Силистра, ул. Кълъраш 3, вх. Б, ет. 3, ап. 54, и с
предмет на дейност: производство и монтаж на
алуминиева и PVC дограма, външни и вътрешни
ролетни щори, ремонт на хладилна, климатична
и ел. техника, монтаж на ел. инсталации, извършване на строителни и ремонтни дейности,
производство, изкупуване, търговия с плодове и
зеленчуци, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, транспортни услуги,
туристически услуги, рекламни услуги и всички
незабранени от закона дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Неко Петров Биволаров и Анатоли
Иванов Петров и се управлява и представлява
от управителя Неко Петров Биволаров.
14415
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1178 от 13.XII.2007 г. по ф.д.
№ 556/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фото Бай Енчо и сие“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Силистра, ул.
Симеон Велики 34, Фото „Бай Енчо“, с предмет
на дейност: фотографски услуги, копирни услуги,
оказионна дейност, производство, изкупуване,
преработка и реализация на стоки от собствено
производство, сделки с дървен материал, търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни
стоки, външно- и вътрешнотърговска дейност на
суровини и материали, комисионна, лизингова
и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
външнотърговска и вътрешнотърговска дейност,
покупко-продажба и строителство на недвижими
имоти, превозни, хотелиерски, ресторантьорски,
развлекателни игри, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, маркетингови, бръснаро-фризьорски и козметични
услуги и всички останали дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
който е внесен изцяло, с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Виолета
Енчева Николова.
14416
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1203 от 19.XII.2007 г. по ф.д.
№ 573/2007 дружество с ограничена отговорност
„Авангард – АЕМ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Божур 6, с предмет
на дейност: производство и покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в страната и в
чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна търговия, производство
и т ърговия със селскостопанска продукци я,
търговия със зърно и семена в първоначален,
преработен или обработен вид, съхранение на
влажно зърно, издаване на складови записи, внос
и износ, транспортни услуги в страната и в чужбина, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерска, туристическа, охранителна дейност,
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звукозаписи, покупко-продажба на недвижими
имоти, развлекателни игри, спортни съоръжения,
маркетинг, спедиционна, складова и лизингова, хотелиерство, туризъм и ресторантьорство,
рекламна, импресарска, информационна и програмна дейност, производство на филми, видео- и
звукозаписи, закупуване, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба на граждани
и фирми, бижутерска и златарска търговия, разкриване на обменни бюра и обмяна на валута и
всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Емил Иванов Енчев и Адриано
Нейков Михалев и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
14417
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1174 от 13.XII.2007 г. по ф.д.
№ 553/2007 дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория за групова практика за първична
дентална медицинска помощ д-р Асил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Дулово,
ул. Александър Стамболийски 31, с предмет на
дейност: групова практика за извънболнична първична дентална медицинска помощ, диагностика и
лечение на дентални заболявания с необходимите
средства, медикаменти и консумативи, консултации и профилактика, предписване на лабораторни
изследвания, профилактични прегледи, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
извършване на търговски сделки при условията
на чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, като цялостната дейност на
дружеството ще се осъществява съгласно Закона
за лечебните заведения. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Абдул Кадер Асил и Нурджихан Закирова Махмудова-Асил и се управлява и представлява от
управителите Абдул Кадер Асил и Нурджихан
Закирова Махмудова-Асил заедно и поотделно.
14418
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1064 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 512/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бърджърекс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управлене с. Попина, ул. Родопи 6, с предмет
на дейност: строителна дейност, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Алън Мартин Уейт.
14573
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1073 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 515/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дунавпорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Аспарух 19, ет. 4, ап. 10,
с предмет на дейност: производствена, търговска,
научноизследователска дейност в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност
в страната и в чужбина с всякакви разрешени
със закон стоки, хотелиерство и ресторантьор-
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ство в страната и в чужбина, туроператорска и
турагентска дейност в страната и в чужбина,
транспорт в страната и в чужбина, разработване,
организиране и провеждане на специализирани
курсове и програми за обучение по чужди езици,
обучение, открити семинари, вътрешнофирмено
обучение, обучение по квалификационния план
на националния педагогически регистър, реализиране на международен обмен на педагози, ученици, студенти, образователни и други продукти,
разкриване на университет, туризъм, транспортни
услуги в страната и в чужбина, консултантски и
търговски услуги, участие в търгове, закупуване
на земеделска земя и недвижими имоти, производство и реализация на промишлени и хранителни стоки, строителни услуги, инвеститорска,
проектантска и консултантска дейност в областта
на строителството, консултантски услуги в областта на маркетинга и търговията, разкриване и
експлоатация на търговски обекти, митнически
услуги, отдаване под наем и пренаемане, както
и всякаква друга търговска и стопанска дейност,
незабранена със закон, а при необходимост за тях
от специални разрешения, след снабдяването с
такива. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от
собственика Садуллах Фатих Кавалоглу.
14574
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1202 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 572/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Креми 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Черногор, ул. Тринадесета 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, производство и търговия на едро и
дребно със селскостопанска продукция, стоки от
растителен и животински произход, хранителни,
промишлени стоки, цигари и спиртни напитки,
ресторантьорство, хотелиерска, туристическа или
друга дейност, външнотърговска дейност, внос
и износ, транспортна и таксиметрова дейност,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Здравко Иванов Димитров.
14575
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1060 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 509/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кедърпласт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Петър Мутафчиев
78, с предмет на дейност: дърводелски услуги,
проектиране, изработване, доставка и монтаж на
дървена, алуминиева и PVC дограма за прозорци, врати, мебели и други модули, проектантски
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
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рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, импорт и реекспорт на
селскостопански и промишлени стоки в страната
и в чужбина, продажба на стоки на лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Иван
Георгиев Славов.
14576
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1188 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 559/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Г – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Витоша 2, вх. В, ет. 3, ап. 33, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и вън от пределите є, посредничество и търговско
представителство, търговия на дребно и едро с
промишлени стоки, хранителни и селскостопански
продукти, машини и резервни части, предмети за
бита и свързаните с тях спомагателни дейности,
транспортна дейност, спедиция, преработка и търговия със селскостопанска продукция и животни,
туризъм, ресторантьорство, строително-монтажни
и ремотни работи, маркетинг, реклама и консултантска дейност и всякакви разрешени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Галин Георгиев Георгиев.
14577
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1198 от 18.XII.2007 г. по ф.д № 568/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електрик – 2 – Велико Великов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул.
Шуменско шосе 1, с предмет на дейност: ремонт
на битова техника и фиксални устройства, изграждане и ремонт на електрически инсталации,
аудио- и видеозаписи за продажба, отдаване под
наем радио-телевизионна апаратура, монтиране
на радиокасетофони и алармени инсталации на
автомобила, търговска дейност в страната и в
чужбина и друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика Велико Иванов Великов.
14578
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1191 от 15.XII.2007 г. по ф.д.
№ 562/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кайнак“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Кайнарджа, ул. Димо
Чакъров 1, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, лизингова
и инженерингова дейност, представителство и
агентство на български и чуждестранни фирми,
проучване, проектиране, СМР в страната и в
чужбина, експлоатация на жилищни, производствени, битови, културни и представителни
обекти, експлоатация на комплексни обекти
за туристически услуги, инсталации, сервиз,
монтаж и настройка на машини и съоръжения
и битова техника, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети за бита, финансово-счетоводни услуги, квалификационни курсове за професионално
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обучение по направления, консултантски услуги,
маркетингови проучвания, правни услуги, свързани със съответния предмет на дейност, и всичко
друго, незабранено със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Минчо
Русанов Христов.
14579
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1201 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 571/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аврора“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ситово, ул. Младост 10, с предмет на
дейност: строителство и строително-монтажни
работи, търговия с потребителски стоки, консултантски услуги, внос и износ, транспортни
услуги, сделки с недвижими имоти, изграждане
и ремонт на парни и електрически инсталации,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Елена Петрова Кърова.
14580
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1215 от 27.XII.2007 г. по ф.д. № 580/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Акрополис – 63“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Бойка войвода 12,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: строителство,
търговска дейност, услуги и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от управителя Господин Димитров
Стоянов.
14581
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1212 от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 577/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марти транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Генерал Скобелев
18, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
транспортни услуги в страната и в чужбина,
специализиран и случаен превоз на пътници и
стоки, автомонтьорски услуги, автомивка и таксиметрови услуги, обучение на водачи на МПС,
външна и вътрешна търговия, търовска дейност
в областта на леката промишленост и услугите,
производство и търговия с хранителни, промишлени и спиртни напитки и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Мартин Петров Георгиев.
14582
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1199 от 19.XII.2007 г. по ф.д. № 569/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агродимекс – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Силистра, ул. Одеса 4, вх. А,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: проектиране и
строителство, сделки с недвижими имоти и земеделски земи, дърводобив и търговия с дървени
материали и продукти, производство, преработка и
търговия със селскостопанска продукция, външна
и вътрешна търговия, административно-финан-
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сови услуги, търговска дейност в областта на
леката промишленост и услугите, производство
и търговия с хранителни, промишлени и спиртни
напитки, транспортна и таксиметрова дейност
в страната и в чужбина, туристически услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, представителство на фирми, посредничество, дистрибуция и
комисионерство, търговия с горива и петролни
продукти и други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика Светослав Димчев Кьосев.
14583
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1187 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 558/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сокол 60“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Добруджа 11, вх. А,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: посредническа
дейност по наемане на работа в страната и в
други държави, търговия с метали, строителномонтажни дейности, външно- и вътрешнотърговска дейност на дребно и едро, ресторантьорство,
туризъм, производство, преработка, изкупуване,
продажба на селскостопански произведения,
таксиметрови услуги, сключване на сделки с физически и юридически лица за търговска дейност
с всякакви стоки, транспортна дейност в страната
и в чужбина и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Мухиттин Шахин.
14584
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
с решение № 4 от 2.I.2008 г. по ф.д. № 3/2008
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Босе“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Чернолик, ул. Кирил и Методий 16,
с предмет на дейност: шивашко производство
и търговия с готово облекло, внос и износ на
текстилни суровини и изделия, комисионни,
консигнационни и спедиционни сделки, реклама, маркетинг, мениджмънт, хотелиерство и
ресторантьорство, транспорт, търговско представителство и посредничество, консултантски и
информационни услуги, сделки с интелектуална
собственост и всякакви незабранени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Хюсние Хаккъева Шабанова.
14585
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ регистрира с решение № 725 от 14.VIII.2007 г.
по ф.д. № 458/94 прекратяването и обявяването
в ликвидация на „Комета – ЕООД“ – ЕООД, гр.
Дулово, с ликвидатор Лютфи Мустафа Исмаил и
със срок за ликвидация 6 месеца.
14586
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 95 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 323/2003,
че е приел и приложил към търговския регистър
заверения годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Бахман машини България“ – ЕАД.
14559

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2153 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 17/2001 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ Димитринка Иванова
Павлова с фирма „Диди – Димитринка Павлова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Мариела – Д“ – ЕООД,
(рег. по ф. д. № 1154/2007 на СлОС).
14587
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 4 във връзка с чл. 42 ЗК с решение № 37 от
23.І.2008 г. по ф. д. № 496/94 вписва прекратяването и обявяването в ликвидация на ЗК „Добри
Чинтулов“, със срок за ликвидация 6 месеца и с
ликвидатор Стоилка Крайчева Казакова.
14588
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 41 от
28.І.2008 г. по ф. д. № 750/2004 вписа промяна
за „Инмат 2004“ – ООД: вписа ново седалище и
адрес на управление: Ямбол, Градски парк.
14589
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 28 от
14.І.2008 г. по ф. д. № 8/2008 вписва промяна на
седалището и адреса на управление на „Солло“ – ЕООД, от Бургас, ул. Македония 14, ап. 9,
в с. Жеравна, дом 228.
14590
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2032 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1116/2007 вписва промяна
за „Диксънс“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от София,
район „Триадица“, ул. П. Парчевич 27, в с. Камен,
ул. Митко Палаузов 1.
14591
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2129 от
21.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1181/2007 вписва промяна
за „Ди Ви Ес пропъртис“ – ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от
София, район „Средец“, пл. Св. Неделя 16, ет. 4,
офис 2, в с. Селиминово, ул. Стара планина 1.
14592
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2035 от 12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1119/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бахман машини България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Светлина 11, с предмет на дейност: внос, износ,
реекспорт и вътрешна търговия с машини за
дървопреработващата промишленост; външно- и
вътрешнотърговска дейност с всякакви машини
и оборудване за тях; рециклиране и сервиз на
машини; производство и търговия с резервни
части; комплексни услуги за дървопреработващата
промишленост; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; консултантска и конструкторска
дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки; лизинг; сделки
с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни или други услуги, които
ще се извършват по търговски начин; покупка,
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; международен транспорт; бизнес
и финансови консултации, и с капитал 60 000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Феликс Рееман.
14593
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2109
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1165/2007 вписва
еднолично акционерно дружество „Училище за
занаяти“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление с. Медвен, ул. Горски пътник 10, с предмет
на дейност: обучение по занаяти, квалификация
и преквалификация на занаятчийски кадри,
провеждане на практически занятия по различните видове занаяти, изработване и продажба
на изделия и сувенири от различните видове
занаяти, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, печатарска и издателска дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 акции, всяка една
с номинална стойност 100 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съвет на директорите в
състав: Радостина Нечева Петрова, Стойка Димова
Петрова и Стефан Петров Петров, и се управлява
и представлява от Стефан Петров Петров.
14594
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 799 от
29.VІ.2007 г. по ф. д. № 749/97 вписа прехвърляне
на предприятието с фирма ЕТ „Наскони – Наско
Профиров“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на Данчо Митков
Караасенов и го вписа като едноличен търговец
с фирма „Наскони – Наско Профиров – Данчо
Караасенов“ със седалище и адрес на управление
с. Ерма река, община Златоград, област Смолян.
14419
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 45
от 14.ІІ.2008 г. по ф. д. № 626/99 вписва в регистъра за търговски дружества промени за „Евро
Мак“ – ООД, Смолян: прекратява участието на
съдружниците Васка Георгиева Сабрутева и Георги Николов Бобев в дружеството; премества
адреса на управление на дружеството от Смолян,
ул. Иван Карастойков 6, в Смолян, ул. Тракия
54А; освобождава Георги Николов Бобев като
управител на дружеството; дружеството ще се
представлява и управлява от управителите Николина Христова Гайдова и Калояна Стоянова
Хаджииванова заедно и поотделно.
14208
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 4 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1652/2007 на Софийски
градски съд вписва промяна за „Кей Комерс
1“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Лозенец“, ул. Вишнева
9, в гр. Костенец, ул. Боровец 10, Софийска област.
14595
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
26.ІІ.2008 г. допуска прилагането по ф. д. № 1149/98
на годишния финансов отчет на „РТК“ – ООД,
гр. Елин Пелин, Софийска област, за 2006 г. в
търговския регистър.
14596
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
26.ІІ.2008 г. по ф. д. № 347/2002 вписа промени
за „Д и М – груп“ – ООД, Самоков: вписа увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 305 000 лв., разпределен на 30 500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки, чрез записване
на нови дялове и внасяне на непарична вноска,
представляваща недвижим имот; вписа изменение
на дружествения договор.
14597
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1647/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Юнити дивелъпментс лимитид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Самоков, ул. Христо Смирненски 11, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, наемане и
отдаване под наем на недвижими имоти, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, 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
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, програмни и импресарски услуги, лизинг. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5600 лв., със съдружници „Нимбус
Експириънс Лимитид“ – Англия, Ан-Луиз Ашби
Чафи, Виктория Франсис Мъртън, Тарн Лоис
Мъртън и Елизабет Майкълсън и се управлява
и представлява от управителя Кевин Чарлс Ист.
14598
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1631/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Кибела“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Томпсън, община Своге,
ул. Христо Ботев 27, Софийска област, 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, външно- и
вътрешнотърговска дейност с всякакви стоки,
разрешени със закон, бартерни сделки, селскостопанска дейност, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки,
превозна, туристическа, транспортна дейност в
страната и в чужбина, консултантска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба, ремонт и поддръжка на МПС, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, производство и търговия с растителна и животинска продукция (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Радостин
Христов Цветанов, Десислава Димитрова Янкова
и Даниела Иванова Цанкова и се управлява и
представлява от управителя Радостин Христов
Цветанов.
14599
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 5 от
21.ХІІ.2007 г. на Софийски градски съд вписва по
ф. д. № 1653/2007 промяна за „АТМ Трейд“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Сердика“, ул. Родопи 16, в с.
Продановци, Софийска област.
14600
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
9.І.2008 г. на Софийски градски съд вписва по ф. д.
№ 1657/2007 промяна за „Габриела Х С“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул.
Димитър Гущанов 51, в гр. Елин Пелин, ул. Ангел
Кънчев 21, Софийска област.
14601
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
8.ІІ.2008 г. по ф. д. № 614/93 вписва прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Еделвайс – Иванка
Белишка“ – с. Мирово, от едноличен търговец
Иванка Георгиева Белишка като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец с фирма „Еделвайс – Иванка Белишка – Божидар Белишки“ (рег. по ф. д.
№ 1658/2007 по описа на СОС).
14420
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.ІІ.2008 г. допуска прилагането по ф. д.
№ 705/2004 на приетите годишни финансови
отчети на „Терем – Цар Самуил“ – ЕООД, гр.
Костенец, Софийска област, за 2005 и 2006 г.,
които са представени в търговския регистър.
14421
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.ІІ.2008 г. по ф. д. № 1534/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Паперпланет България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Петърч, община Костинброд, Софийска област,
ул. Шопска комуна 59, с предмет на дейност: производството, преработката, разпространението,
търговията, рекламата, промоцирането, маркетинга на изделия от хартия, пластмаса, картон и
производни или подобни на тях, внос и износ на
хартия, на ролки или преработен, както и суровини
за фабрики за хартия, продажба на едро, печат на
книги и издателска дейност. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Паперпланет“ – ООД, Италия, и
се управлява и представлява от управителите
Еннио д′Адамо, Мауро д′Адамо и Микеле Ладиса
заедно и поотделно.
14422
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2 от 27.VІ.2007 г. на Софийски градски съд
вписва по ф. д. № 1655/2007 промяна за „Релакс
2004“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Младост“, ж. к.
Младост 2, бл. 239, вх. 7, ет. 2, ап. 4, в Самоков,
ул. Булаир 23, Софийска област.
14104
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231, ал. 3 ТЗ с
решение № 5 от 4.III.2008 г. по ф.д. № 963/98
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вписа промени за „Българска инвестиционна
компания – „БИА“ – АД, гр. Елин Пелин: вписа
като едноличен собственик на капитала „Давко груп“ – ЕАД, гр. Елин Пелин (рег. по ф.д.
№ 1389/98 на СОС); премества седалището и
адреса на управление от гр. Елин Пелин в София, район „Слатина“, ул. Проф. Цветан Лазаров
18; вписа изменение на устава на дружеството с
решение от 5.XI.2007 г.
14652
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1
ГПК с определение от 29.II.2008 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1450/98
на представения годишен финансов отчет на
„Булсан“ – ЕООД, Ботевград, Софийска област,
за 2005 г.
14653
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3 от
5.II.2007 г. по ф.д. № 188/07 вписва промяна за
„Прайм продакшън“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София, бул.
Черни връх 32Г, ет. 6, ап. 15, в гр. Сливница, ул.
Хан Кубрат 88.
14704
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК
с определение от 25.II.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 2946/91 на представения годишен финансов отчет на „Булколор“ – АД, гр. Костенец,
Софийска област, за 2005 г.
14705
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 3 от 26.II.2008 г. по ф.д. № 1327/2000
вписа промени за „Агрокорп“ – ЕООД , гр. Елин
Пелин: вписа като едноличен собственик на
капитала „Давко груп“ – ЕАД, гр. Елин Пелин
(рег. по ф.д. № 1389/98 на СОС); премества седалището и адреса на управление на дружеството
от гр. Елин Пелин, Софийска област, в София,
район „Слатина“, ул. Професор Цветан Лазаров
18; вписа изменение на учредителния акт.
14706
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК
с определение от 7.III.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 573/99 на годишния финансов отчет
на „Еледжик – 99“ – ЕАД, Ихтиман, за 2006 г. в
търговския регистър.
14828
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 1 ГПК
с определение от 7.III.2008 г. допуска прилагането
по ф.д. № 1670/99 на годишния финансов отчет
на „Еледжик – 21“ – АД, Ихтиман, за 2006 г. в
търговкия регистър.
14829
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение № 16 от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 639/96
прекратява „Свогефарма“ – ЕООД, Своге, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Александър
Ценков Георгиев; допълва фирмата на дружеството
„Свогефарма“ – ЕООД, в ликвидация; определя
срок на ликвидацията 6 месеца, считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата до кредиторите да предявят вземанията си.
14830
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10 от
28.II.2008 г. по ф.д. № 2177/94 вписа промени за
„Автобусни превози – Костинброд“ – ООД, Костинброд: прекратява участието като съдружници в
дружеството на Григор Николаев Григоров, Асен
Захариев Истатков, Методи Живков Михайлов и
Калин Кирилов Данов; вписа като съдружници
в дружеството Ангел Асенов Ангелов, Кирил
Калинов Кирилов, Живко Методиев Михайлов и
Захари Асенов Истатков; увеличава капитала на
дружеството от 5040 лв. на 5060 лв. чрез записване
на нови 2 дяла; приема нов дружествен договор.
14831
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1623/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Еделвайс 0707“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Сливница, бул. Патриарх
Евтимий 65, с предмет на дейност: превози на
пътници и товари, сметоизвозване, снегопочистване, вътрешна и външна търговия с позволени със
закон стоки, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, реекспорт,
бартерни сделки, комисионни, спедиционни сделки,
производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция – растителна
и животинска, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, търговия с хранителни и
промишлени стоки, търговско представителство
и посредничество, маркетингова, представителна
агентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и други
дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Тошко Григоров
Стоянов и Герасим Николов Герасимов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
14949
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
4.III.2008 г. по ф.д. № 1011/96 вписа промени
за „Фармакос“ – ООД, гр. Костенец: премества
адреса на управление от гр. Костенец, ул. Иван
Вазов 2, в гр. Костенец, ул. Китка 12А; вписа нов
дружествен договор.
14950
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 13675/95 за политическа партия с наименование
„Съюз на комунистите в България“, настъпили
вследствие на взети решения на пленума на Централния комитет, проведен на 9.07.2011 г. в София,
както следва: вписва на основание чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗПП освобождаване на състава на Централния
комитет: Атанас Асенов Иванов, Велико Иванов
Жеков, Георги Апостолов Апостолов, Николай
Великов Иванов, Любен Иванов Маджаров, Росен
Костадинов Кирилов и Илия Димитров Йончев;
вписва на основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗПП нови
членове на Централния комитет: Пейчо Арсов
Панов, Людмила Борисова Бобанова, Любомир
Аврамов Шаренски и Мария Ангелова Петрова.
10609
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 15199/2000 за политическа партия „Демократична гражданска инициатива“, както следва:
заличава досегашния адрес на управление; вписва
следния адрес на управление на политическа партия „Демократична гражданска инициатива“: ж.к.
Дианабад, бл. 57, ет. 14, ап. 95; вписва изменения
в устава на политическа партия „Демократична
гражданска инициатива“, приети на проведената
на 25.06.2011 г. извънредна Национална отчетно-изборна конференция; заличава досегашния
състав на Политическия съвет на политическа
партия „Демократична гражданска инициатива“;
вписва следния състав на Политическия съвет:
Стефан Димитров Пеев – председател, Мария
Ангелова Галанова – главен секретар, Милена
Алексеевна Арнаудова, Стоян Нейков Тенев и
Илчо Костадинов Бъчваров; заличава досегашния състав на Контролния съвет на политическа
партия „Демократична гражданска инициатива“;
вписва следния състав на Контролния съвет:
Владимир Славчев Иванов – председател, Виолета Стоянова Бъчварова и Стефка Веселинова
Кузова. Партията се представлява от председателя
Стефан Димитров Пеев.
10567

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за авто-мото спортове
и авто-мото туризъм „София Ауто“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на редовните членове на сдружението на
28.10.2011 г. в 10 ч. в София, район „Подуяне“,
бул. Ботевградско шосе 239, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове от състава на
управителния съвет и освобождаване на същите
от отговорност за дейността им като членове на
управителния съвет; 2. избор на нови членове
на управителния съвет. Поканват се всички редовни членове да вземат участие в заседанието
на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител.
10490
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Кристи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 7 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
2.11.2011 г. в 11 ч. в седалището на сдружението,
София, ул. Марко Балабанов 4, при следния дневен
ред: 1. одобряване на годишния финансов отчет
на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на сдружението за 2010 г.; 3. разни.
10461
10. – Управителният съвет на сдружение
„Научно-технически институт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.11.2011 г. в 13 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 108, сградата на Националния дом
на науката и техниката, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. приемане на бюджета на сдружението; 3. допълнения и изменения на устава
на сдружението; 4. освобождаване от длъжност и
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отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението; 5. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 6. избор на научен съвет на сдружението; 7. разни. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението по
неговото седалище. Регистрацията на членовете
на сдружението и техните представители започва
в 12,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 12, ал. 5 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10440
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикален дом на културата
на транспортните работници в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 10.11.2011 г.
в 15 ч. в седалището на сдружението в София,
район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 106,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. отчет за
дейността на финансово-контролната комисия на
сдружението; 3. обсъждане и приемане на стратегия за развитие на сдружението; 4. прекратяване
на членство по подадени молби; 5. избор на нов
управителен съвет; 6. избор на нова финансовоконтролна комисия; 7. разни. Поканват се всички
членове да присъстват лично или чрез редовно
упълномощен представител. Регистрацията на
участниците ще се извършва между 14,30 и 15 ч.
в деня на събранието. 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.
10491
9. – Управителният съвет на Ученически клуб
по гимнастика „Цар Иван Асен Втори“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на 16.11.2011 г.
в 16 ч. в София във физкултурния салон на 12
СОУ „Цар Иван Асен II“, ул. Цар Иван Асен II
№ 72, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на клуба за изминалия период; 2. приемане на
бюджета за годината; 3. избор на нови органи
на управление на УКГ „Цар Иван Асен II“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10514
7. – Управителят на Националната асоциация
на българския бизнес, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на НАББ свиква общо
събрание на членовете на НАББ на 8.11.2011 г. в
13 ч. във Варна, ул. Преслав 46, ет. 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за изменение и допълване на устава на Националната
асоциация на българския бизнес; 2. избиране на
управителен съвет на Националната асоциация
на българския бизнес. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
НАББ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред, като ще се счита за редовно независимо от
броя на присъстващите.
10517
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9. – Управителният съвет на сдружение „СК
Алкор“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.11.2011 г. в 10 ч. във Варна,
кв. Св. Иван Рилски 58-А-22, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове от сдружението
и УС на СК „Алкор“; 2. прием на нови членове
в сдружението; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна на адреса и името на клуба; 5.
приемане на изменения и допълнения в устава
на клуба; 6. приемане на бюджета и програма
за дейността на клуба.
10512
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
стрелба с лък „Херос“, Казанлък, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 6.11.2011 г. в 10 ч. в сградата на Спортен комплекс „Арсенал“, Казанлък, при следния
дневен ред: 1. финансов отчет за 2010 г.; 2. отчет
на спортната дейност на клуба през 2010 г.; 3.
избор на нов председател и управителен съвет на
СКСЛ „Херос“; 4. избор на ново име на клуба;
5. избор на нови членове; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10513
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7. – Управителният съвет на сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение“ (ЛАРГО), Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 11.11.2011 г. в 14 ч. в офиса на
сдружение „ЛАРГО“, Кюстендил, ул. Буревестник
4, при следния дневен ред: 1. избор на управителен
съвет (УС); 2. избор на надзорен съвет (НС); 3.
допълнения и изменения на устава на сдружение
„ЛАРГО“; 4. разни. Общото събрание се счита
за законно и може да взема валидни решения,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове на сдружението. Ако не се явят нужният
брой членове за наличие на кворум, заседанието
на общото събрание се отлага за 15 ч. при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
10489
Марин Василев Колчаков, ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Европейско бъдеще за
Ботевград“, в ликвидация по ф. д. № 29/2008, на
основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10518

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. 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 страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
**
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: 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. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
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