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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

Министерски съвет

 Решение за прекратяване пълномощия-

та на народен представител
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет
 Решение относно избора на управител
и подуправител на Българската народна банка








Президент на републиката
Указ № 292 за награждаване на г-н Кауко Ямсен – извънреден и пълномощен
посланик на Република Финландия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
Указ № 293 за назначаване на Николай
Борисов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Държавата Катар
Указ № 294 за освобождаване на Николай Илиев Илиев от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Молдова и за назначаване на Георги Георгиев
Панайотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Молдова
Указ № 295 за назначаване на Борислав
Кирилов Костов – извънреден и пълномощен посланик на Република България
в Република Индия, в Демократична социалистическа република Шри Ланка,
в Народна република Бангладеш, и за
извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Федерална демократична република Непал, със седалище в Делхи, Република Индия

 Постановление № 206 от 19 август

2
2

2009 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на
Министерския съвет от 2006 г.

3

 Постановление № 207 от 19 август

2

2

2

3

2009 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз

4

 Постановление № 208 от 20 август

2009 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за непредвидени
и неотложни разходи, свързани с ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 7 август 2009 г. на
територията на община Добрич

5

 Постановление № 209 от 20 август

3

2009 г. за осигуряване на финансиране
за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за
предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци

6

Министерство на
вътрешните работи
 Наредба № Iз-1463 от 11 август 2009 г.

3

за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търгов
ци, извършващи пожарогасителна или
аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Борисов
Тотев, народен представител от 16. многоман
датен избирателен район – Пловдив.
Решението е прието от 41-то Народно съ
брание на 20 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10506

4. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на изпълнението на бюджета на Министер
ския съвет за периода 1 януари 2009 г. – 31 юли
2009 г., както следва:
– на политика „Определяне на националните
приоритети и координация на политиките“;
– на програма „Национален компенсационен
жилищен фонд“;
– на програма „Администрация“.
5. Срокът за извършване на одита по т. 4 е
до 30 октомври 2009 г.
6. Срокът за внасяне в Народното събрание
на заключителния доклад на Сметната палата
по т. 4 е 30 ноември 2009 г.
Решението е прието от 41-то Народно съ
брание на 20 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10527

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител

относно избора на управител и подуправител
на Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Владислав
Иванов Горанов, народен представител от
25. многомандатен избирателен район – София.
Решението е прието от 41-то Народно съ
брание на 20 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10507

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета
и имуществото на Министерския съвет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета и
имуществото на Министерския съвет за периода
1 януари 2008 г. – 31 юли 2009 г.
2. Срокът за извършване на одита по т. 1 е
до 30 септември 2009 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на заключителния доклад на Сметната палата
по т. 1 е 30 октомври 2009 г.

РЕШИ:
1. Отменя решението за избиране на Иван
Ганчов Искров за управител на Българската
народна банка, прието от Народното събрание
на 28 май 2009 г. (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
2. Отменя решението за избиране на Николай
Ненов Неновски за подуправител на Българска
та народна банка, ръководител на управление
„Емисионно“, прието от Народното събрание
на 29 май 2009 г. (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).
Решението е прието от 41-то Народно съ
брание на 20 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10528

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 292
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Кауко Ямсен – извънреден и
пълномощен посланик на Република Финландия
в Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
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заслуги за развитието на българо-финландските
отношения и по повод окончателното му отпъ
туване от страната.
Издаден в София на 17 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10465

ВЕСТНИК
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родна република Бангладеш, и за извънреден и
пълномощен посланик на Република България
във Федерална демократична република Непал,
със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 18 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10503

УКАЗ № 293

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Николай Борисов Иванов за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Държавата Катар.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 18 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10501

УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Николай Илиев Илиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Молдова.
2. Назначавам Георги Георгиев Панайотов
за извънреден и пълномощен посланик на Ре
публика България в Република Молдова.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на външните работи.
Издаден в София на 18 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10502

УКАЗ № 295
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Борислав Кирилов Костов – из
вънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Индия, в Демократична
социалистическа република Шри Ланка, в На

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 19 АВГУСТ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за Министерството на вът
решните работи, приет с Постановление № 126
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2007 г.,
бр. 44 и 91 от 2008 г. и бр. 1 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по ал. 4“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Справките по ал. 3 не са задължителни
за следните лица:
1. гражданите на Европейския съюз по смисъла
на член 17, параграф 1 от Договора за създаване
на Европейската общност и гражданите на тре
ти страни, които са членове на семейството на
гражданин на Съюза, които упражняват своето
право на свободно движение и по отношение на
които се прилага Директива 2004/38/ЕО;
2. гражданите на трети страни и членовете
на техните семейства, независимо от тяхната
националност, които по силата на споразуме
ния с Общността и нейните държави членки,
от една страна, и същите трети страни, от
друга страна, се ползват с правото на свободно
движение, което е равностойно на правото на
гражданите на Съюза.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10504
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 19 АВГУСТ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2007 г. за ус
ловията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена без
възмездна финансова помощ от Структурните
фондове на Европейския съюз и от Програма
ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 24 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието след думите „Струк
турните фондове на Европейския съюз“ думите
„и от“ се заменят със запетая и накрая се добавя
„и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 след думите „Структурните
фондове на Европейския съюз“ думите „и от“
се заменят със запетая и след думите „Про
грама ФАР на Европейския съюз“ се добавя
„и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бенефициентите провеждат процедурата
на договаряне по чл. 9 при наличие на едно
от следните условия:
1. когато размерът на договорената без
възмездна финансова помощ от Европейския
съюз, съответно от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
включително личният им принос за договорите
за строителство, е на стойност от 150 000 лв. до
200 000 лв. без данък върху добавената стойност;
2. когато размерът на договорената безвъз
мездна финансова помощ от Европейския съюз,
съответно от Финансовия механизъм на Европей
ското икономическо пространство, включително
личният им принос за договорите за доставки и
услуги, е на стойност от 40 000 лв. до 50 000 лв.
без данък върху добавената стойност;
3. при наличие на някое от основанията
по чл. 47.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Бенефициентите провеждат процедурата
на договаряне по чл. 10 при наличие на едно
от следните условия:
1. когато размерът на договорената без
възмездна финансова помощ от Европейския
съюз, съответно от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
включително личният им принос за договорите
за строителство, е на стойност, по-голяма от
100 000 лв. и по-малка от 150 000 лв. без данък
върху добавената стойност;
2. когато размерът на договорената без
възмездна финансова помощ от Европейския
съюз, съответно от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
включително личният им принос за договорите
за доставки и услуги, е на стойност, по-голяма
от 30 000 лв. и по-малка от 40 000 лв. без данък
върху добавената стойност;
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3. при наличие на някое от основанията по
чл. 57, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) Позоваването на обстоятелства по ал. 1,
т. 3 или ал. 2, т. 3 задължително се съгласува
с Изпълнителната агенция по Програма ФАР
на Европейския съюз или с Изпълнителната
агенция по Финансовия механизъм на Европей
ското икономическо пространство, съответно с
Управляващия орган на Оперативната програма,
предоставящи финансирането.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Бенефициентите могат да не провеждат
процедура за определяне на изпълнител, но
са длъжни да съберат не по-малко от 3 офер
ти, които съдържат техническо и финансово
предложение, когато размерът на договорената
безвъзмездна финансова помощ от Европейския
съюз, съответно от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
включително личният им принос за съответните
договори, има следните стойности без данък
върху добавената стойност:
1. по-голям от 45 000 лв. и по-малък или равен
на 100 000 лв. – за договорите за строителство;
2. по-голям от 15 000 лв. и по-малък или
равен на 30 000 лв. – за договорите за доставки
и услуги.
(2) Бенефициентите могат да не събират
3 оферти, когато размерът на договорената
безвъзмездна финансова помощ от Европейския
съюз, съответно от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
включително личният им принос за съответните
договори, има следните стойности без данък
върху добавената стойност:
1. по-малък или равен на 45 000 лв. – за
договорите за строителство;
2. по-малък или равен на 15 000 лв. – за
договорите за доставки и услуги.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
бенефициентите сключват писмен договор и
доказват извършените разходи с първични пла
тежни документи, а в случаите по ал. 1, т. 2 и
ал. 2, т. 2 бенефициентите може да не сключват
писмен договор и да докажат извършените
разходи с първични платежни документи.“
3. В ал. 6 след думите „Изпълнителната
агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз“ се добавя „или Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
§ 5. В чл. 14, ал. 2 след думите „Изпълнител
ната агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая
се добавя „или на Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
§ 6. В чл. 31 ал. 7 се изменя така:
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„(7) Договори не могат да се сключват с
кандидати, съответно в процедура за определяне
на изпълнител не могат да участват лица, при
които член на управителен или контролен орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност
е свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон
с бенефициента или с член на управителен или
контролен орган на бенефициента.“
§ 7. В чл. 47, в основния текст думата „един
ствено“ се заменя с „и в случаите“.
§ 8. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думата „един
ствено“ се заменя с „и в случаите“.
2. В ал. 2 след думите „Изпълнителната
агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз“ се добавя „или Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
§ 9. В чл. 65 навсякъде след думите „из
пълнителните агенции по Програма ФАР на
Европейския съюз“ се добавя „или Изпълни
телната агенция по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство“.
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. „Безвъзмездна финансова помощ от
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“ са средствата,
предоставени за изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, по силата на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство между Република
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн
и Кралство Норвегия, включително съответното
национално съфинансиране, които заедно фор
мират общия размер на ресурсите за предоста
вяне на безвъзмездната финансова помощ на
бенефициент с цел подпомагане постигането
на определен резултат.“
2. В т. 2 след думите „Програма ФАР на
Европейския съюз“ се добавя „или по Финансо
вия механизъм на Европейското икономическо
пространство“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. „Договор за безвъзмездна финансова
помощ от Европейския съюз или от Финансо
вия механизъм на Европейското икономиче
ско пространство“ е договор, сключен между
Изпълнителната агенция по Програма ФАР на
Европейския съюз или Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, съответно от Уп
равляващия орган по Оперативна програма и
бенефициент, за предоставяне и разходване на
безвъзмездна финансова помощ с цел изпъл
нение на одобрен проект.“
4. Създава се т. 6а:
„6а. „Изпълнителна агенция по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство“ е административна структура,
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ангажирана с извършването на предварителна
и последваща проверка на тръжната докумен
тация, подготвена от бенефициентите, както
и на предварителна проверка на договорите с
изпълнителите и осигуряване на плащанията
към бенефициентите съгласно одобрената с
Меморандума за разбирателство относно из
пълнението на Финансовия механизъм на Ев
ропейското икономическо пространство между
Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия схема за
управление на финансовите средства.“
5. Точка 14 се изменя така:
„14. „Одобрен проект“ е проект, предложен
на Изпълнителна агенция по Програма ФАР на
Европейския съюз, съответно на Управляващ
орган на Оперативна програма или на Изпъл
нителната агенция на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
който е приет да бъде финансиран със средства,
определими като безвъзмездна финансова по
мощ по смисъла на постановлението.“
§ 11. В чл. 3, ал. 2, чл. 4, чл. 21, ал. 5, т. 1,
чл. 24, чл. 26, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 2, чл. 29, ал. 3,
чл. 30, ал. 2, чл. 31, ал. 2, чл. 38, ал. 3, чл. 40
и чл. 46, ал. 2 след думите „Изпълнителната
агенция по Програма ФАР на Европейския
съюз“ се добавя „или Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3 и § 4, т. 3, които влизат
в сила един месец след обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 20 АВГУСТ 2009 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити за непредвидени и неотложни разходи,
свързани с ликвидиране на последиците от
интензивните валежи на 7 август 2009 г. на
територията на община Добрич
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предос
тави бюджетни кредити от централния бюджет
за 2009 г. в размер 650 000 лв. по бюджета на
община Добрич за 2009 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет, разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Бюджетните кредити по чл. 1 да се
осигурят за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи в частта за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за дър
жавния бюджет на Република България за 2009 г.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени на бюджетните взаи
моотношения на община Добрич и централния
бюджет за 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Контролът по изпълнението на дей
ностите се възлага на областния управител на
област Добрич.
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 11, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата за община Добрич
за преодоляване на последиците от интензив
ните валежи на 7 август 2009 г. – 650 000 лв.
І. За разплащане на непредвидени разходи за
спасителни и неотложни аварийни работи:
1. За почистване на наноси и отстраняване на
щети по ул. „Ангел Стоянов“ в Добрич – 3286 лв.
2. За почистване на канализационни шахти в
Добрич – 2223 лв.
ІІ. За неотложни възстановителни работи:
1. За възстановяване проводимостта на речното
легло на р. Добричка в участъка от промишлената
зона – 12 025 лв.
2. За отстраняване на наноси и тиня в про
мишлената зона на Добрич – 3180 лв.
3. За възстановяване на хуманитарна гимназия
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Добрич – 4585 лв.
4. За възстановяване на ОУ „Стефан Караджа“
в Добрич – 4810 лв.
5. За възстановяване на настилка на ул. „Ген.
Стефан Попов“ и част от ул. „Ген. Кантарджиев“
в Добрич – 164 580 лв.
6. За възстановяване на Диагностично-консул
тативния център ІІ – Добрич – 342 129 лв.
7. За профилиране леглото на р. Добричка при
жп мост, в участък от 280 м – 113 182 лв.
10529

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 20 АВГУСТ 2009 Г.

за осигуряване на финансиране за изгражда
нето на регионални системи за управление на
битовите отпадъци, на регионалните съоръже
ния за предварително третиране на битовите
отпадъци и за закриването на общински депа
за битови отпадъци
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. С постановлението се уреждат редът
и източниците на финансиране изграждането на
регионалните системи за управление на битовите
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отпадъците, на регионалните съоръжения за
предварително третиране на битови отпадъци
и закриването на общински депа за битови
отпадъци, които не отговарят на изискванията
на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изис
кванията за изграждане и експлоатация на депа
и на други съоръжения и инсталации за опол
зотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 83 от 2004 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.).
Чл. 2. Изграждането на регионални системи
за управление на битови отпадъци в регионите,
предвидени в Националната програма за уп
равление на дейностите по отпадъци съгласно
приложение № 1, се финансира по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
Чл. 3. (1) Финансирането на проекти по чл. 2
се осъществява в съответствие с Механизма за
развитие на инфраструктурата за управление
на отпадъците, предложен от Управляващия
орган на Оперативна програма „Околна сре
да 2007 – 2013 г.“ и одобрен от Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.“.
(2) Безвъзмездна финансова помощ на про
екти за изграждане на регионални системи за
управление на битови отпадъци се предоставя
въз основа на сключен договор след провеж
дане на процедура за директно предоставяне
по смисъла на чл. 34 от Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за опреде
ляне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и
по Програма ФАР на Европейския съюз (ДВ,
бр. 45 от 2007 г.).
Чл. 4. (1) Когато общата стойност и/или
финансовият анализ на проект за изграждане на
регионална система за управление на битовите
отпадъци определят размер на необходимото
безвъзмездно финансиране по проекта, който
е по-голям от максималната стойност на без
възмездната финансова помощ, предвидена в
механизма по чл. 3, ал. 1, разликата се финан
сира със средства от държавния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат като
целеви средства по бюджета на Министерството
на околната среда и водите.
(3) Средствата по ал. 1 се използват за
предоставяне на трансфер към общините за
финансиране на проектите по чл. 2.
(4) Безвъзмездна финансова помощ за про
екта за изграждане на регионалната система за
управление на битовите отпадъци на Столичната
община се предоставя от Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“ до пълния размер,
определен от финансовия анализ и одобрен в
рамките на процедура за директно предоставяне
по смисъла на чл. 34 от Постановление № 121
на Министерския съвет от 2007 г. за опреде
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ляне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и
по Програма ФАР на Европейския съюз (ДВ,
бр. 45 от 2007 г.) и от Европейската комисия
по реда на чл. 40 от Регламент на Съвета (EO)
№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно опре
делянето на общи разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (EO) № 1260/1999.
Чл. 5. (1) Изграждането на определените
в Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците регионални съоръ
жения за предварително третиране на битови
отпадъци като част от регионалните системи за
управление на битовите отпадъци за регионите,
определени в приложение № 2, се подпомагат
от държавния бюджет под формата на субсидии.
(2) Индикативната стойност на годишните
субсидии за проекти по ал. 1 е, както следва:
1. за 2010 г. – 9 000 000 лв.;
2. за 2011 г. – 19 000 000 лв.;
3. за 2012 г. – 19 000 000 лв.;
4. за 2013 г. – 19 000 000 лв.
(3) Общият размер на субсидиите за всич
ки проекти по ал. 1 не може да надвишава
66 000 000 лв.
Чл. 6. (1) Закриването на общински депа за
битови отпадъци, които не отговарят на изис
кванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията
и изискванията за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъ
ци, се подпомагат от държавния бюджет под
формата на субсидии.
(2) Индикативната стойност на годишните
субсидии за проекти по ал. 1 е, както следва:
1. за 2010 г. – 2 319 223,21 лв.;
2. за 2011 г. – 40 023 987,77 лв.;
3. за 2012 г. – 71 153 330,10 лв.;
4. за 2013 г. – 66 090 742,38 лв.
(3) Общият размер на субсидиите за всич
ки проекти по ал. 1 не може да надвишава
179 587 283,46 лв.
Чл. 7. (1) Ежегодно до 1 юли общини или
регионални сдружения за управление на от
падъците по чл. 19а от Закона за управление
на отпадъците могат да подават проектни
предложения до Министерството на околната
среда и водите във връзка с финансирането
на проекти за закриване на общински депа за
битови отпадъци.
(2) Ежегодно до 1 юли общини или регио
нални сдружения за управление на отпадъците
по чл. 19а от Закона за управление на отпа
дъците могат да подават проектни предложе
ния до Министерството на околната среда и
водите във връзка с финансиране на проекти
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за изграждане на регионални съоръжения за
предварително третиране на битови отпадъци
в регионите съгласно приложение № 2.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 съдържа
най-малко:
1. наименование на проекта;
2. дейности, включени в проекта;
3. срок за изпълнение на проекта;
4. проектна готовност;
5. необходими инвестиционни разходи, оп
ределени в зависимост от финансовия анализ,
изготвен за целите на проекта;
6. техническо решение за закриване на де
пото, когато е приложимо;
7. инвестиционен проект, когато е прило
жимо.
Чл. 8. (1) Въз основа на представената
информация по чл. 7, ал. 3 министърът на
околната среда и водите подготвя програма
за финансиране на проекти за закриване на
общински депа за битови отпадъци, както и
на проекти за изграждане на съоръжения за
предварително третиране на битови отпадъци
като част от регионалните системи за управле
ние на битовите отпадъци.
(2) Проектите, включени в програмата по
ал. 1, се предлагат за финансиране от минис
търа на околната среда и водите в зависимост
от проектната им готовност.
(3) В програмата по ал. 1 се включва ин
формация за проекта, получателя на средствата,
срока на изпълнение, необходимия финансов
ресурс в зависимост от финансовия анализ,
изготвен за проекта.
Чл. 9. (1) Министърът на околната среда
и водите представя програмата по чл. 8, ал. 1
в Министерството на финансите като част от
процедурата за съставяне на средносрочната
бюджетна прогноза и проекта на закон за дър
жавния бюджет за следващата година.
(2) Програмата по чл. 8, ал. 1 се публикува
на интернет страницата на Министерството
на околната среда и водите не по-късно от
31 януари на съответната година.
Чл. 10. (1) Средствата, включени в програ
мата по чл. 8, ал. 1, се предоставят от Минис
терството на финансите като целева субсидия за
капиталови разходи по бюджета на общините.
(2) Получените от общините трансфери се
отчитат по бюджета на съответната община.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението „Ре
гионална система за управление на битовите
отпадъци“ е съвкупност от всички мерки, които
общините предприемат съвместно с цел общото
количество генерирани отпадъци на територията
на региона да бъде събрано, разделено, транс
портирано, съхранено, третирано и обезвредено
по екологосъобразен начин.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 27 от Закона за международните
договори на Република България във връзка
с Договора за присъединяване на Република
България към Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите и на министъра на финансите.
§ 4. Срокът за 2009 г. за подаване на проектни
предложения във връзка с финансирането на
проекти за закриване на депа и за изграждане
на съоръжения за предварително третиране е
15 ноември 2009 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 2
Региони съгласно Националната програма
за управление на дейностите по отпадъците,
в които не са изградени регионални депа за
битови отпадъци
№

Регион

Общини

1

2

3

1. Ботевград

Ботевград, Етрополе, Правец

2. Бургас

Бургас, Средец, Камено, Не
себър, Поморие, Айтос, Руен,
Карнобат, Сунгурларе

3. Бяла

Борово, Бяла, Две могили, Це
ново, Полски Тръмбеш, Опака

4. Варна

Варна, Аксаково, Белослав

5. Велико Тър Велико Търново, Елена, Златари
ново
ца, Лясковец, Горна Оряховица,
Стражица
6. Видин

Видин, Брегово, Бойница, Кула,
Грамада, Ново село, Димово,
Ружинци, Белоградчик, Чупрене,
Макреш
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2

13. Луковит

3
Луковит, Роман, Ябланица,
Червен бряг, Тетевен

14. Малко Тър Малко Търново
ново
15. Пазарджик

Пазарджик, Пещера, Белово,
Лесичево, Брацигово, Сеп
тември, Ракитово, Батак, Ве
линград

16. Панагюрище

Панагюрище, Стрелча

17. Перник

Перник, Земен, Трън,
Ковачевци, Брезник, Радомир

18. Плевен

Плевен, Искър, Долни Дъбник,
Гулянци, Долна Митрополия,
Пордим

19. Провадия

Провадия, Дългопол, Ветрино,
Долни чифлик, Аврен, Вълчи
дол, Суворово, Девня, Бяла

20. Разлог

Разлог, Банско, Белица,
Якоруда

21. София

София

22. Стара Загора Стара Загора, Раднево, Опан,
Гълъбово, Чирпан, Братя
Даскалови, Казанлък, Гурково,
Николаево, Павел баня,
Мъглиж, Твърдица
23. Ямбол

Ямбол, Нова Загора, Тунджа,
Сливен, Стралджа

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1 и 2
Региони съгласно Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците, в
които следва да се изградят съоръжения за
предварително третиране в рамките на регио
налните системи за управление на отпадъците
№

Регион

Общини

1.

Враца

Враца, Мездра

2.

Монтана

Монтана, Криводол, Бойчиновци,
Берковица, Лом, Чипровци,
Георги Дамяново, Брусарци,
Медковец, Вършец, Якимово

7. Габрово

Габрово, Трявна

8. Добрич

Добрич, Добрич-селска, Тервел,
Никола Козлево, Крушари, Ка
варна, Шабла, Генерал Тошево,
Балчик

3.

Шумен

Костенец, Ихтиман, Самоков,
Долна баня

Шумен, Смядово, Велики Пре
слав, Хитрино, Каолиново,
Каспичан, Венец

4.

Хасково

Костинброд, Своге, Сливница,
Божурище, Годеч, Драгоман

Хасково, Минерални бани, Ди
митровград

5.

Разград

Разград, Лозница, Исперих, За
вет, Кубрат, Самуил

6.

Русе

Русе, Ветово, Иваново, Сливо
поле, Цар Калоян, Тутракан

7.

Силистра Силистра, Кайнарджа, Ситово,
Дулово, Алфатар, Главиница

9. Костенец
10. Костинброд

11. Кочериново Кочериново, Рила, Бобов дол,
Кюстендил, Невестино, Благо
евград, Симитли, Сапарева баня,
Бобошево, Дупница, Трекляно
12. Левски

Левски, Белене, Никопол, Сви
щов, Павликени
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-1463
от 11 август 2009 г.

за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна дей
ност или противопожарно обследване на обекти
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за осъществяване на разрешителната
и контролна дейност на търговци, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна дей
ност или противопожарно обследване на обекти;
2. редът за издаване и отнемане на разреше
ния за осъществяване на пожарогасителна или
аварийно-спасителна дейност, както и за проти
вопожарно обследване на обекти от търговци;
3. необходимата професионална квалифика
ция, минимумът технически средства и лица,
които трябва да имат търговците, осъществя
ващи дейността.
Чл. 2. Разрешения се издават на лица –
търговци по смисъла на Търговския закон,
които отговарят на изискванията по Закона
за Министерството на вътрешните работи и в
тази наредба.
Чл. 3. Дейностите по чл. 1, т. 1 се осъщест
вяват на територията на цялата страна или
на територията на отделна област съобразно
издаденото разрешение.
Раздел II
Видове дейности
Чл. 4. Пожарогасителната дейност по сми
съла на тази наредба е комплекс от действия,
които включват:
1. незабавно изпращане на сили и средства
при получаване на съобщение за пожар;
2. спасяване на хора и имущество;
3. разработване на планове за гасене на
пожари;
4. ограничаване и ликвидиране на пожари.
Чл. 5. Аварийно-спасителната дейност по
смисъла на тази наредба е комплекс от дейст
вия, които включват:
1. незабавно изпращане на сили и средства
при получаване на съобщение за бедствие,
авария и катастрофа;
2. спасяване на хора, имущество и матери
ални ценности;
3. ограничаване и ликвидиране на послед
ствията от бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 6. Противопожарното обследване на
обект по смисъла на тази наредба е комплекс
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от организационни и технически мероприятия,
които включват:
1. проучване на потенциалните рискове за
възникване и разпространение на пожари;
2. изготвяне на оценка за пожарна без
опасност;
3. разработване на вътрешни правила по
пожарна и аварийна безопасност в съответствие
с действащите нормативни актове и осъщест
вяване на контрол за спазването им;
4. отстраняване на причините и условията
за възникване и разпространение на пожари;
5. създаване на условия за безопасна ева
куация на хора и материални ценности при
пожари и аварии и за пожарогасене.
Раздел III
Професионална квалификация, технически
средства и личен състав за осъществяване на
дейностите
Чл. 7. (1) Дейностите по чл. 4, 5 и 6 се из
вършват от търговеца или наети от него лица,
които отговарят на следните условия:
1. за ръководител на дейността – лице, което
притежава образователно-квалификационна сте
пен „бакалавър“ по специалност в областта на
пожарната и аварийна безопасност или което
след придобита образователно-квалификацион
на степен „бакалавър“ или по-висока по друга
специалност е завършило курс за първоначална
подготовка по пожарна и аварийна безопас
ност, както и лице, което е заемало ръководна
длъжност в направление „Пожарогасене“ или
„Държавен противопожарен контрол“ в главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“
или в звената за „Пожарна безопасност и спа
сяване“ в Столична дирекция на вътрешните
работи или в областна дирекция на Минис
терството на вътрешните работи (МВР) не
по-малко от 5 години;
2. за непосредствено осъществяване на
дейностите по чл. 4 и 5 – лице със средно об
разование, завършило курс за първоначална
подготовка по пожарна и аварийна безопасност
или заемало длъжност в направление „Пожаро
гасене“ в главна дирекция „Пожарна безопас
ност и спасяване“ или в звената за „Пожарна
безопасност и спасяване“ в Столична дирекция
на вътрешните работи или в областна дирекция
на МВР не по-малко от 5 години;
3. за непосредствено осъществяване на
дейностите по чл. 6 – лице, отговарящо на
условията по т. 1.
(2) Курсовете за първоначална подготовка
по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат в акредитирани
висши училища или в центровете за специали
зация и професионална подготовка на МВР по
програми, съгласувани с директора на главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да бъдат физически
здрави, да не страдат от психическо заболяване
и да не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер, освен ако са реабилитирани.
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Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по
чл. 4, 5 и 6 търговците осигуряват необходимия
брой лица, лични предпазни средства, комуника
ционни средства, пожарна техника, оборудвани
помещения за изпълнение на дежурствата и
помещения за съхранение на техниката.
(2) Необходимият брой пожарни или аварий
но-спасителни автомобили и лица за извършване
на пожарогасителна и/или аварийно-спасителна
дейност се определят съобразно спецификата
на инфраструктурата и степента на пожарна
опасност на обслужвания обект, броя на на
миращите се в него лица, режима на работа и
оперативно-тактическите особености на обекта.
(3) Лицата, непосредствено осъществяващи
пожарогасителна и аварийно-спасителна дей
ност, се оборудват с индивидуална екипировка
и лични предпазни средства съгласно прило
жение № 1.
(4) Пожарните и аварийно-спасителни ав
томобили се оборудват с пожаро-технически
съоръжения и технически средства съгласно
приложение № 2.
(5) Обозначенията върху индивидуалната
екипировка и личните предпазни средства на
лицата по ал. 3, цветът, опознавателните знаци,
надписите и емблемите на пожарните и ава
рийно-спасителните автомобили са различни
от тези на индивидуалната екипировка, специ
алните, транспортните и помощните средства,
използвани от органите на МВР.
Чл. 9. (1) Дейностите по чл. 4 и 5 се осъ
ществяват денонощно, като се поддържа непре
къснато дежурство от екипи с минимум един
пожарен или аварийно-спасителен автомобил
с постоянна местостоянка.
(2) Необходимият минимален брой лица за
извършване на пожарогасителна или аварий
но-спасителна дейност в един дежурен екип е
трима души, в това число водач на автомобил.
Раздел IV
Ред за издаване и отнемане на разрешения за
осъществяване на пожарогасителна или ава
рийно-спасителна дейност или противопожарно
обследване на обекти от търговци
Чл. 10. (1) За издаване на разрешение тър
говците подават писмено заявление по образец
(приложение № 3), в което посочват:
1. наименованието, седалището и адреса
на управление на търговеца, телефон, факс и
електронна поща;
2. вида на дейността, която желаят да осъ
ществяват.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписване на
търговеца в търговския регистър, издадено не
по-късно от два месеца преди датата на подаване
на заявлението, и единен идентификационен
код на търговеца;
2. удостоверение за наличие или липса на
задължения на основание чл. 87, ал. 6 от Да
нъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. документ за внесена държавна такса.
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(3) Освен документите по ал. 2 към заявле
нието търговецът прилага следните документи
за него и наетите от него лица:
1. списък с трите имена, номер на лична
карта, ЕГH и постоянен адрес;
2. свидетелство за съдимост;
3. медицинско удостоверение за здравния
статус на лицето;
4. удостоверение от лечебно заведение, че
лицето не страда от психическо заболяване;
5. нотариално заверено копие на диплома за
придобита образователна или образователноквалификационна степен;
6. нотариално заверено копие на удосто
верението за завършен курс по пожарна и
аварийна безопасност или документ за стажа
по чл. 7, ал. 1.
Чл. 11. (1) Заявлението по чл. 10 за осъ
ществяване на дейности на територията на една
област се подава до директора на съответната
областна дирекция на МВР.
(2) Заявлението по чл. 10 за осъществяване
на дейности на територията на две и повече
области или на територията на цялата страна
се подава до директора на главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“.
Чл. 12. (1) Когато към заявлението по чл. 10
не са приложени необходимите документи или
е необходима допълнителна информация за
вземане на решение, заявителят се уведомява
писмено в 14-дневен срок от датата на подаване
на заявлението.
(2) Заявителят в 7-дневен срок от получа
ване на уведомлението по ал. 1 предоставя
необходимите документи или допълнителна
информация.
Чл. 13. (1) Директорът на главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“, дирек
торът на Столична дирекция на вътрешните
работи или на съответната областна дирекция
на МВР се произнася, като издава разрешение
(приложение № 4) или отказва издаването му
в 14-дневен срок от подаване на заявлението
или от изтичане на срока по чл. 12, ал. 2.
(2) Отказът може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 14. (1) Разрешенията за осъществяване
на дейности по тази наредба се издават за
срок 4 години.
(2) За подновяване на разрешението се подава
заявление по реда на чл. 10 един месец преди
изтичане на срока на издаденото разрешение.
Чл. 15. (1) При изгубване, противозаконно
отнемане или унищожаване на разрешението
търговецът в срок до 24 часа от настъпване на
съответното обстоятелство или от узнаването
писмено уведомява органа, който го е издал,
като описва условията, при които е станало.
(2) В двуседмичен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 органът, издал разреше
нието, извършва служебна проверка и издава
дубликат на разрешението.
(3) За издаване на дубликат се заплаща
държавна такса.
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Чл. 16. (1) Разрешението за осъществяване
на дейности по чл. 4, 5 и 6 се отнема, когато:
1. в тримесечен срок от получаване на раз
решението търговецът не осигури необходимия
минимум от технически средства или лица за
осъществяване на дейността;
2. при осъществяване на дейността си тър
говецът не поддържа необходимия минимум
от технически средства или лица;
3. дейността се осъществява от лице, което
не отговаря на изискванията по чл. 7;
4. в едномесечен срок от получаване на пис
мено предупреждение търговецът не отстрани
констатираните несъответствия.
(2) Заповедта за отнемане на разрешението
се издава от органа по чл. 13.
(3) Заповедта за отнемане на разрешението
подлежи на обжалване по реда на АПК.
Чл. 17. (1) Разрешенията, направените про
мени, отказите, както и отнети разрешения се
регистрират в специален регистър в главна
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“, в
Столичната дирекция на вътрешните работи или
в областната дирекция на МВР на територията,
на която търговците осъществяват дейностите.
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и спасяване“ поддържа единен регистър за
обстоятелствата по ал. 1.
Чл. 18. (1) За всеки обект търговците изгот
вят и съхраняват документи, отнасящи се до
организацията на пожарната безопасност, план
за действие при гасене на пожари и ликвидира
не на аварии и за резултатите от извършените
проверки от органите за пожарна безопасност
и спасяване.
(2) Планът за действие при гасене на по
жари и ликвидиране на аварии се съгласува с
началника на съответното районно управление
в Столичната дирекция на вътрешните работи
или в областната дирекция на МВР и се ут
върждава от управляващия обекта.
(3) Търговецът води книга за извършените
проверки от органите за пожарна безопасност
и спасяване, книга за проверка на състоянието,
съхранението и ползването на наличната по
жарна и аварийно-спасителна техника и книга
за ликвидираните произшествия по образци
(приложения № 5, 6 и 7).
(4) Търговецът е длъжен при поискване да
предостави на органите за пожарна безопасност
и спасяване информация от документите по ал. 3.
(5) В 14-дневен срок търговецът писмено
уведомява органа, издал разрешението, за
новонаетите лица, които ще осъществяват
дейностите по наредбата. Към уведомлението
се прилагат документите по чл. 10, ал. 3.
(6) В 14-дневен срок от сключването на
договор за извършване на дейностите по чл. 4,
5 или 6 търговецът писмено уведомява органа,
издал разрешението.
(7) В уведомлението по ал. 5 се посочват:
предметът на сключения договор и обектът;
видът на дейностите, които ще осъществява;
ръководителите на съответните дейности;
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броят на лицата, които непосредствено ще
осъществяват видовете дейности; броят и ви
дът на пожарната или аварийно-спасителната
техника и нейната постоянна местостоянка при
осъществяване на дейности.
(8) Към уведомлението по ал. 5 се прилагат
копия от регистрационните талони на пожарните
или аварийно-спасителните автомобили, както
и копие от договора за ползване на автомоби
лите, когато не са собственост на търговеца.
Чл. 19. Извън посоченото в чл. 18 търго
вецът е длъжен в 14-дневен срок писмено да
уведоми органа, издал разрешението, за всяка
друга промяна в обстоятелствата, при които е
издадено разрешението.
Раздел V
Контрол на дейностите
Чл. 20. (1) Контролът по чл. 91б, ал. 1, т.
13 ЗМВР за спазване на изискванията при
осъществяване на дейностите по наредбата се
осъществява от органите на главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“, на Сто
лична дирекция на вътрешните работи или на
съответната областна дирекция на МВР, на
чиято територия се намира подлежащият на
контрол обект.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва наймалко един път в годината за дейностите по
чл. 4 и 5 и най-малко веднъж на две години
за дейността по чл. 6.
Раздел VI
Взаимодействие с органите за пожарна безо
пасност и спасяване
Чл. 21. При осъществяване на дейностите по
наредбата търговците могат да взаимодействат
с органите за пожарна безопасност и спасяване.
Чл. 22. Търговците, получили разрешение
по тази наредба, могат да провеждат съвмест
ни пожаротактически занятия с органите на
пожарна безопасност и спасяване след съгла
суване с директора на Столична дирекция на
вътрешните работи или на съответната областна
дирекция на МВР.
Чл. 23. При провеждане на пожаро-техни
чески учения, пожарогасителни и аварийноспасителни действия от органите за пожарна
безопасност и спасяване в МВР в обекти, в които
търговци осъществяват дейностите по наредбата,
координацията и непосредственото ръководство
на всички участващи сили и средства, в т.ч. и
на търговеца, се осъществяват от най-старшия
ръководител – служител от органите за пожарна
безопасност и спасяване в МВР.
Чл. 24. (1) При възникване на пожар или
аварийна ситуация в обект, в който търговец
осъществява дейностите по чл. 4 и 5, незабавно
се уведомява съответното районно управление
на областната дирекция на МВР за вида и раз
мерите на възникналото произшествие.
(2) След ликвидиране на произшествие по
ал. 1 в срок до 24 часа търговецът изпраща
справка по образец (приложение № 8) до ра
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йонното управление на областната дирекция
на МВР. Въз основа на данните от справката
районното управление отразява произшествието
в информационната система на главна дирекция
„Пожарна безопасност и спасяване“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г,
ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 6 и чл. 91е, ал. 4
ЗМВР и отменя Наредба № Iз-1951 от 2006 г.
за реда за осъществяване на разрешителна и
контролна дейност на търговци, извършващи
пожарогасителна или аварийно-спасителна
дейност или противопожарно обследване на
обекти (ДВ, бр. 92 от 2006 г.).
§ 2. За получаване на разрешение за осъ
ществяване на дейности по наредбата търговците
внасят държавни такси съгласно Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на
МВР по Закона за държавните такси, одобрена
с Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на главна дирекция „Пожарна
безопасност и спасяване“ и на директорите на
областните дирекции на МВР.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 3
Таблица
за минималното окомплектоване на едно лице,
непосредствено осъществяващо пожарогасителна
и/или аварийно-спасителна дейност по чл. 4 и 5
№

Оборудване

Мярка

Коли
чество

1. Задръжка шлангова

бр.

1

2. Калъф за ключ за шлан
гови съединители 52/75

бр.

1

3. Калъф за пожарникарска
киркобрадва

бр.

1

4. Ключ за шлангови съе
динители 52/75

бр.

1

5. Маска за дихателен апа
рат със сгъстен въздух

бр.

1

6. Облекло пожарникарско
топлозащитно

к-т

1

7. Пожарникарска каска

бр.

1

8. Пожарникарска кирко
брадва

бр.

1

9. Пожарникарски ботуши

чф.

1

10. Пожарникарски колан с
карабина

бр.

1

11. Пожарникарски ръкавици

чф.

1

12. Фазоуказател

бр.

1

Забележка. Екипировката и личните предпазни
средства по т. 5, 6, 7, 9 и 11 са индивидуални.
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 4
Таблица
за минимални изисквания за оборудването на
пожарен автомобил (ППА) и аварийно-спаси
телен автомобил (АСА) за осъществяване на
дейности по чл. 4 и 5
№

Вид на оборудването

Мярка Количество
ППА АСА

1

2

3

4

5

1 Брадва обикновена

бр.

1

1

2 Боти диелектрични

чф.

2

2

3 Бутилки за сгъстен
въздух за дихателен
апарат

к-т

6

6

4 Водосъбирател

бр.

1

*

5 Въже спасително с
карабина с дължина
не по-малко от 20 м

бр.

2

2

6 Въже за разузнава
не с обща дължина
100 м

бр.

1

1

7 Въже за смукателна
линия с дължина
20 м

бр.

1

8 Въже за клапана на
смукателна цедка с
дължина 20 м

бр.

1

1

3

3

9 Дихателен апарат
със сгъстен въздух
10 Електрогенератор с
минимална мощност
5 kW

бр.

*

1

11 Заземители с про
водник и кабелни
обувки

к-т

1

1

12 Ключ за хидрант с
комплект шапки

бр.

1

1

13 Ключ за съединител
универсален

бр.

2

14 Кръпки шлангови
металически универ
сални

бр.

9

15 Калъф за киркобрад
ва – голяма

бр.

1

16 Киркобрадва голяма

бр.

1

1

17 Кирка обикновена

бр.

1

1

18 Канджа котка

бр.

*

1

19 Канджа с върлина с
дължина 4 м

бр.

1

*
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3

4

5

1

21 Клещи ножици за
стомана с min Ж 10
мм

бр.

1

1

22 Килимче диелек
трично

бр.

1

1

23 Ключ за подземен
спирателен кран
комбиниран

бр.

1

24 Конус светлоотража
телен за пътна сиг
нализация

бр.

4

25 Лопата крива

бр.

26 Лост стоманен го
лям, дължина от 0,8
до 2 м
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3

4

5

43 Прожектор мобилен
12 V (24 V) с удъл
жител и накрайници

бр.

1

1

44 Разклонител трипъ
тен

бр.

2

45 Ръкавици гумени ди
електрични

чф.

2

4

46 Стойка водовземателна комбинирана

бр.

2

бр.

2

*

3

3

бр.

1

1

47 Струйник с кран и
съединител „Щорц“
– 52 мм

бр.

2

*

27 Лампа бензинова

бр.

1

1

48 Струйник с кран и
съединител „Щорц“
– 75 мм

28 Лист за ножовка

бр.

2

2

49 Стълба щурмова

бр.

1

*

29 Лък за ножовка

бр.

1

1

50 Стълба 4-звенна
сглобна, 8 м

бр.

1

1

30 Медицинско и са
нитарно оборудване
(аптечка комплект)

бр.

1

51 Смукателна цедка

бр.

1

*

52 Самарче шлангово

бр.

2

*

31 Мостче шлангово

бр.

2

*

бр.

1

32 Моторезачка за дър
во носима

бр.

1

1

33 Носилка санитарна

бр.

1

1

53 Тръба смукателна
със съединители с
обща дължина не
по-малко от 8 м за
открит водоизточник

34 Пневматични въз
главници за повдига
не и освобождаване
(автономни)

к-т

1

54 Тръба смукателна с
обща дължина 8 м и
съединител „Щорц“
75 мм

бр.

1

35 Пеноструйник

бр.

2

*

1

бр

1

1

55 Хидроелеватор
(плиткосмукач)

бр.

36 Пожарогасител пра
хов 5 – 12 кг

бр.

1

56 Хидравлични ре
жещи и разпъващи
инструменти

к-т

37 Пожарогасител во
допомпен (кофпом
па)
38 Пожарогасител въг
ледвуокисен – от 5
до 8 кг

бр.

1

57 Чук от 1 – 3 кг

бр.

*

58 Шланг 38 мм с дъл
жина 20 м

бр.

4

39 Променител „Щорц“
52/75

бр.

6

59 Шланг 52 мм с дъл
жина 20 м

бр.

6

40 Пеногенератор

бр.

2

бр.

5

41 Помпа електриче
ска, потопяема с де
бит над 10 л/секунда

бр.

60 Шланг 75 мм с дъл
жина 20 м

бр.

1

42 Прожектор носим
взривозащитен със
зарядно устройство

бр.

61 Шланг формоустой
чив за вземане на
пенообразувател от
външен съд
62 Шиш разузнавателен

бр.

1

1

*
1

1

1

2

2

1

1

1
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5

63 Щанга стоманена
малка (кози крак)

бр.

1

1

64 Ъглошлайф машина
с ДВГ в комплект с
4 диска за метал и
неметал

бр.

1

Забележка. Когато един и същи автомобил е
предвиден за извършване на пожарогасителна и
аварийно-спасителна дейност, е необходимо да бъде
окомплектован по всички позиции на таблицата.

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
........................................................
(ГДПБС или ОДМВР, СДВР)
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Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РАЗРЕШЕНИЕ
Рег. № .......... /.............. 200 .... г.
По вх. № ........../......... 200 .... г.
....................................................................................
(ГДПБС или ОДМВР, СДВР)

разрешава на.............................................................
....................................................................................

(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)

....................................................................................,
Представляван от......................................................
....................................................................................,
(име, презиме, фамилия, ЕГН, лична карта)

да осъществява дейност...........................................
....................................................................................
(посочва се видът на дейностите по чл. 4, 5 и 6)

ЗАЯВЛЕНИЕ
От................................................................................
....................................................................................,

(наименование на търговеца, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ)

представляван от.......................................................
....................................................................................,

на територията на.....................................................
....................................................................................
(цялата страна или област)

Дата на издаване: ........................
Важи до: .......................................
ДИРЕКТОР: ..........................

(име, презиме, фамилия)

(подпис и печат)

на длъжност:..............................................................,
(изписва се длъжността на лицето
във фирмата заявител)

ЕГН .........................., л. к. №..................................,
издадена на .............. от............................................,
живущ на адрес.........................................................,
телефони за контакт: стационарен..........................,
mобилен......................................................................,
факс (е-mail)..............................................................
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено разрешение за осъ
ществяване на:
□ пожарогасителна дейност;
□ аварийно-спасителна дейност;
□ противопожарно обследване на обекти,
(заявителят отбелязва вида или видовете дейности,
които желае да осъществява)

Приложение № 5
към чл. 18, ал. 3
Книга
за извършените проверки от органите за пожарна
безопасност и спасяване в МВР в обект
.......................................................................
Дата

Извършил
проверката
(име, длъж
ност, место
работа)

Констатация

		

на територията на.....................................................
....................................................................................

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 3

(цялата страна или на област)

Притежавам издадено разрешение за осъществяване
на.................................................................................
....................................................................................
(посочва се видът на дейността)

на територията на ................. рег. № ......./..... 200 ... г.
Прилагам квитанция за платена държавна такса и
следните документи: ...............................................
....................................................................................
....................................................................................
(прилагат се изискващите се документи по раздел III
от наредбата)

Дата: ............... 20 ..... г.
Гр. ......................

Подал заявлението:
.....................................
(подпис и печат)

Подпис на
извършилия
проверката

Книга
за проверка на състоянието, съхранението и
ползването на наличната пожарна и аварийноспасителна техника в обект
......................................................................
Дата

Вид на
техни
ката

Резул
тати от
прегле
да

Подпис на
извърши
лия про
верката

Подпис
на ръко
водителя
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Приложение № 7
към чл. 18, ал. 3
Книга
за регистриране на ликвидираните произшествия
№
по
ред

Дата

Час
на
полу
чава
не на
съоб
ще
ние
то

Вид
на
про
из
шест
вието

Наи
мено
вание
на
обек
та

Ад
рес

Брой
по
жар
на
тех
ника

Брой
ли
чен
със
тав

Час
на
лик
види
ране
на
про
из
шест
вието

Приложение № 8
към чл. 24, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИКА НА
РУ НА МВР
гр. .........................
СПРАВКА
Рег. № .............. / ........ 200 ....... г.
ОТНОСНО: Възникнало произшествие.
На ...... 200... г. в .... ч. ..... мин. в ...................
се получи съобщение за .........................................
(вид на произшествието)
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в обект:.......................................................................,
собственост:...............................................................
Област:.......................................................................
Община:.....................................................................
Населено място:........................................................
Адрес:.........................................................................
Отрасъл:.....................................................................
За ликвидиране на произшествието в ..... ч. ..... мин.
заминаха ....... бр. ППА и ......... личен състав.
Силите и средствата пристигнаха в ....... ч. ...... мин.
на ........... 200 ..... г.
Произшествието е ликвидирано в ........ ч. ....... мин.
на ........... 200 ..... г.
Застрашени хора (ДА/НЕ)
Евакуация на хора (ДА/НЕ)
Евакуация на имущество (ДА/НЕ)
Причини и обстоятелства, при които е възникнало
произшествието:
При произшествието е унищожено:
ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНИ И
СЛУЖЕБНИ ЛИЦА:
1. ................................................................................
(име, презиме, фамилия, възраст, пол, професия)

2. ................................................................................
3. ................................................................................
Други данни:..............................................................
Изготвил:....................................................................
Дата:
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 648
от 31 юли 2009 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Въбел“, разположена в земли
щата на с. Муселиево и с. Въбел, община Никопол,
област Плевен
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г.)
във връзка с § 86 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и
протоколно решение на Министерския съвет № 27
от 16 юли 2009 г. разрешавам на „Железобетон
строй“ – АД, София, титуляр на разрешението, дру
жество, регистрирано с Решение № 1 от 9.V.2003 г.
на Софийски градски съд по ф.д. № 5158/2003, том
896, стр. 86, № 76216, със седалище и адрес на управление – София, район „Овча купел“, бул. Цар Борис
III № 136Б, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта
„Въбел“, разположена в землищата на с. Муселиево
и с. Въбел, община Никопол, област Плевен:
1. Срокът на разрешението е 5 месеца.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитвания са определени
в работна програма, неразделна част от договора за
проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключ
ване на договора за проучване.
10435

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 649
от 31 юли 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Двора – 1“, раз
положена в землището на с. Кобилино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и протоколно решение на Ми
нистерския съвет № 27 от 16 юли 2009 г. разрешавам
на „Гнайс и Ко“ – ООД, Ивайловград – регистрирано
с решение от 5.VІ.2003 г. на Хасковския окръжен
съд по ф. д. № 247/2003 г. и вписано в регистъра на
търговските дружества под № 5, том 14, стр. 42, със
седалище и адрес на управление – Ивайловград, ул.

Люлин 36, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площта „Двора – 1“, разположена в землището на
с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучването, както правата и задълженията на титу
ляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на проучвателни работи и
добивът за технологични изпитвания са определени
в работна програма, неразделна част от договора за
проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключ
ване на договора за проучване.
10436

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 650
от 31 юли 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали –
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Хумата“, разположена
в землищата на с. Крушево и с. Долно Дряново,
община Гърмен, и с. Долен, община Сатовча, област
Благоевград
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 ЗИДЗПБ
(ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно решение на
Министерския съвет № 27 от 16 юли 2009 г. разре
шавам на СД „Гнайс Технолоджи Адем и Сие“, с.
Долно Дряново, община Гърмен, титуляр на разре
шението, дружество, регистрирано с Решение № 642
от 13.03.2006 г. на Благоевградския окръжен съд по
ф.д. № 965/2005, том 12, стр. 60, № 440, със седалище
и адрес на управление – с. Долно Дряново, община
Гърмен, да извърши за своя сметка проучване на
скалнооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площта „Хумата“, разположена в землищата на
с. Крушево и с. Долно Дряново, община Гърмен, и
с. Долен, община Сатовча, област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е един кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г., към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитвания са определени
в работна програма, неразделна част от договора за
проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключ
ване на договора за проучване.
10437

Министър: Н. Караджова
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РАЗРЕШЕНИЕ № 651
от 31 юли 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Генерал Киселово“,
разположена в землището на с. Генерал Киселово и
с. Звънец, община Вълчи дол, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 27 от 16.VІІ.2009 г. раз
решавам на „Енаком“ – ООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано с решение
№ 3 от 2.ХІІ.2005 г. по ф. д. № 4558/2004 г., том 1018,
стр. 125, парт. № 83572, в Софийски градски съд,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Лавеле 21, ЕИК 131242903, да извър
ши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Генерал
Киселово“, разположена в землището на с. Генерал
Киселово и с. Звънец, община Вълчи дол, област
Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 1,34 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение,
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г. – неразделна част към договора за
проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитвания са определени
в работна програма, неразделна част от договора за
проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключ
ване на договора за проучване.
10438

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 652
от 7 август 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Тиклите“, разположена
в землището на с. Брусино, община Ивайловград,
област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1,
т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за под
земните богатства (ДВ, бр. 55 от 2007 г.) във връзка
с § 86 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 28 от 23.VІІ.2009 г.
разрешавам на „ДАК“ – ООД, Ивайловград, титуляр
на разрешението, дружество, регистрирано с решение
от 24.ХІ.2005 г. по ф.д. № 1092/2005, том 29, стр. 14,
парт. № 546, в Хасковския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление Ивайловград, ул. Любимец
14, вх. Г, ет. 1, ап. 37, ЕИК 126680234, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни ма
териали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
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Закона за подземните богатства, в площ „Тиклите“,
разположена в землището на с. Брусино, община
Ивайловград, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,12 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система 1970 г. – неразделна част към договора за
проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността про
учване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитвания са определени
в работна програма, неразделна част от договора за
проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключ
ване на договора за проучване.
10439

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ЗАПОВЕД № ОХ-504
от 7 юли 2009 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, чл. 10,
ал. 7 във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за народната
просвета поради необходимостта от обучение, въз
питание и отглеждане на деца на военнослужещи и
цивилни служители на Министерството на отбраната
откривам целодневна детска градина „Кокиче“ със
седалище и официален адрес – Пловдив, ул. Радко
Димитриев 49.
Финансирането се осъществява от бюджета на
Министерството на отбраната.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния
административен съд.
10467

Министър: Н. Цонев

ЗАПОВЕД № ОХ-521
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, чл. 10,
ал. 7 във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за народната
просвета поради необходимостта от обучение, въз
питание и отглеждане на деца на военнослужещи и
цивилни служители на Министерството на отбраната
откривам целодневна детска градина „Калина“ със
седалище и официален адрес – Стара Загора, ул.
Хан Аспарух 1, считано от 1.ІХ.2009 г.
Финансирането се осъществява от бюджета на
Министерството на отбраната.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния
административен съд.
10468

Министър: Н. Цонев
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1023
от 18 август 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалифи
кация и контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-Д-235 от 7.VІІІ.2009 г. от Димитър Николов
Георгиев да бъде извършена промяна на служебен
адрес изменям Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. (ДВ,
бр. 52 от 2007 г.) в частта є относно адреса на синдика
Димитър Николов Георгиев, като вместо Хасково,
ул. Христо Ботев 1, ет. 3, ап. 311, се чете Хасково,
ул. Драгоман 2, ет. 1, офис 1.
10466

Министър: М. Попова

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
ЗАПОВЕД № СП-046
от 23 юни 2009 г.
На основание чл. 95 във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 4,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2, ал. 3 ЗЗП,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, приета на
основание чл. 99 ЗЗП, чл. 73 от Административнопро
цесуалния кодекс във връзка с протоколи от изпитване
с № 06-3476 от 12.VІ.2009 г. (за продукта по т. 1, буква
„а“) и № 06-3482 от 18.VІ.2009 г. (за продукта по т. 1,
буква „б“), издадени от Изпитвателен център „Алми
тест“, София, и предвид, че предлаганите играчки –
шапка и лента, марка: NARUTO (с описание и сним
ков материал, публикувани на интернет портала на
ДАМТН: http://damtn.government.bg), не отговарят на
изискванията, посочени в точка 4.7.с) от стандарт БДС
EN 71-1, и на съществените изисквания, определени
в НСИОСИ, тъй като съдържат достъпен метален
елемент с необработени краища и остри ръбове, ко
ето е предпоставка за физическо нараняване, в това
число водещо до трайна инвалидност на потребителя,
в случая децата, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на:
а) играчки – шапка, представляваща част от
аксесоарите на облеклото на Наруто – герой от
едноименен филм, марка: NARUTO, модел: няма,
произход: Китай;
б) играчка – лента, представляваща част от аксесо
арите на облеклото на Наруто – герой от едноименен
филм, марка: NARUTO, модел: няма, произход: Китай,
като продукти, представляващи сериозен риск за
здравето и безопасността на децата.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавно и ефективно изтегляне от пазара и иззем
ването от потребителите на описаните в заповедта
стоки по реда, условията и сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от паза
ра, изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потреби
телите в случаите на изземване на опасни стоки, и
да предупредят потребителите.
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3. Сумата от направените разходи 104,70 лв. за
проверка и оценка на безопасността на играчките,
описани в т. 1, е за сметка на „Космополис“ – ООД,
Стара Загора, и следва да се преведе по транзитната
сметка на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – ГД „НП“: БНБ – ЦУ, IBAN
BG12 BNBG 9661 3100 1498 01, BIC – BNBGBGSD,
като в платежното нареждане на ред „Основание за
плащане“ се впише номерът на настоящата заповед.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на вносителите и дис
трибуторите.
5. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
АПК допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане живота и здравето
на потребителите, в случая децата под три години.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 4
АПК разпореждането, с което се допуска предвари
телното изпълнение, може да се обжалва чрез и. д.
председателя на ДАМТН пред Административния
съд – София-град, в 3-дневен срок от съобщаването
независимо дали тази заповед е оспорена.
На основание чл. 179 във връзка с чл. 133, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс заповедта
подлежи на оспорване пред Административния съд –
София–град, в едномесечен срок от съобщението
за издаването є.
10405

И.д.председател: Б. Георгиев

ЗАПОВЕД № СП-052
от 3 август 2009 г.
На основание чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 95 ЗЗП и Наредбата за усло
вията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, приета на основание
чл. 99 ЗЗП, във връзка с протокол от изпитване № 032455 от 7.ІІІ.2008 г., издаден от Изпитвателен център
„Алми тест“ – ООД, София, предвид, че предлага
ните играчки – скутери от метал, марка: SCOOTER,
произход Китай (с описание и снимков материал,
публикувани на интернет портала на ДАМТН: http://
damtn.government.bg), не отговарят на съществените
изисквания, определени в чл. 7, т. 1 и чл. 12 НСИОСИ,
и на изискванията, посочени в т. 4.15.5.3, 4.15.5.4,
4.15.5.5, 4.15.5.6 и 4.15.5.7 от стандарт БДС EN 71-1
„Безопасност на играчки“, изразяващи се в следното –
при натоварване кормилото се изкривява, тръбите му
се разделят на две части, заключващите механизми
не функционират, височината на кормилото се регу
лира без помощта на инструмент и няма заключващо
устройство, което да се включва автоматично, не
съответстват и на изискванията по отношение на
диаметъра на предното колело и на ръкохватките.
Липсата на стабилност на скутерите при статично
и динамично натоварване представлява сериозен риск
за децата при употребата им, поради което нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездно пускане на пазара на скутери от метал,
марка: SCOOTER, баркод 4894485 122267, произход:
Китай, като стоки, представляващи сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите (в
случая децата).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавно и ефективно изтегляне от пазара и из
земване от потребителите на описаната в заповедта
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стока при условия и ред, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, и да отправят свое
временно и по подходящ начин предупреждение към
потребителите за рисковете, които стоката съдържа.
3. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на вносителите и дис
трибуторите.
4. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам пред
варително изпълнение на заповедта с цел да не се
допусне увреждане живота и здравето на децата, в
случая – децата под три години, които съгласно § 1
от Наредбата за условията и реда за предоставяне на
информация за стоки и услуги, които представляват
риск за потребителите, и за реда за осъществяване
на сътрудничество между производителите, дистри
буторите, лицата, предоставящи услуги, и контрол
ните органи се отнасят към т. нар. „рискова група
потребители“. По отношение на тази възрастова група
стоката създава повишена опасност за здравето и
безопасността, тъй като не съответства на нормативно
установените изисквания за безопасност, за да бъде
пусната на пазара.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК разпореждането, с
което се допуска предварителното изпълнение, може
да се обжалва чрез и. д. председателя на ДАМТН
пред Административния съд – София-град, в 3-дне
вен срок от съобщаването му независимо дали тази
заповед е оспорена.
На основание чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на оспорване
пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от съобщението за издаването є.
10406

И.д.председател: Б. Георгиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 545
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 16, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и
§ 6, т. 7 ЗУТ, т. 14, 15, 20, 21, 34 и 44 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, заповед на главния архитект
на Столична община № РД-09-50-737 от 25.VІ.2009 г.
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-63 от 16.VІ.2009 г.,
т. 24, Столичният общински съвет приема проекта за:
1. План за регулация на м. Голямата локва –
Търговски парк „София“, в граници: ул. Челопешко
шосе, Околовръстен път и бул. Ботевградско шосе,
по червените и сини линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване на м. Голямата локва –
Търговски парк „София“, в граници: ул. Челопешко
шосе, Околовръстен път и бул. Ботевградско шосе,
съгласно приложения проект.
3. Схеми на инженерната инфраструктура и план
за вертикално планиране на м. Голямата локва –
Търговски парк „София“, в обхвата на разработката.
4. Решението може да бъде обжалвано чрез район
„Кремиковци“ пред Административния съд – София,
в 14-дневен срок от уведомяването.
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Председател: А. Иванов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 548
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и норма
тиви за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за пра
вила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява план за регулация на м. Младост 3 в
граници: улица от о.т. 190 – о.т. 39 до о.т. 47; улица
от о.т. 47 до о.т. 46; улица от о.т. 46 – о.т.85а – о.т.
140 до о.т. 113; улица от о.т. 113 – о.т. 5 до о.т. 1;
улица от о.т. 1 – о.т. 15 до о.т. 175; улица от о.т.
175 – о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 187 – о.т. 188 до о.т. 190,
с изключение на: кв. 1в, УПИ VIII, X; кв. 1, УПИ
IV; кв. 1А, УПИ III; кв. 11, УПИ V, VII, VIII; кв. 9,
УПИ III; кв. 14, УПИ V; кв. 2Б, УПИ I, ІІ; кв. 2A,
УПИ II, по червените и сини линии, цифри и текст
и с корекциите в зелен и кафяв цвят.
2. Одобрява план за застрояване на м. Младост
3 в граници: улица от о.т. 190 – о.т. 39 до о.т. 47;
улица от о.т. 47 до о.т. 46; улица от о.т. 46 – о.т.
85а – о.т. 140 до о.т. 113; улица от о.т. 113 – о.т. 5 до
о.т. 1; улица от о.т. 1 – о.т. 15 до о.т. 175; улица от
о.т. 175 – о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 187 – о.т. 188 до о.т.
190, с корекциите в зелен и кафяв цвят и съгласно
приложения проект.
3. От плана за регулация и плана за застроява
не, съответно по т. 1 и 2 се изключват и всички
квартали и имоти, за които има издаден акт за
одобряване на подробен устройствен план (план
за регулация и застрояване, план за регулация или
план за застрояване), който не е влязъл в сила до
датата на решението.
4. Планът за застрояване, попадащ в част от плана,
изключена от плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение
на засегнатите имоти.
5. Решението може да бъде обжалвано чрез Столич
на община – район „Младост“, пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от уведомяването.
10384

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 549
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и норма
тиви за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за пра
вила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

1. Одобрява план за регулация на м. Младост 2
в граници: улица от о.т. 190 – о.т. 188 – о.т. 187 – о.т.
178 – о.т. 177 – о.т. 175 до о.т. 53; улица от о.т. 53
до о.т. 53б; южна регулационна граница на кв. 17;
южна, северна и западна регулационна граница на
кв. 18; южна и западна регулационна граница на
кв. 1е; улица от о.т. 172 – о.т. 173 до о.т. 180; южна,
западна и северна регулационна граница на кв. 1д;
задънена улица от о.т. 182 до о.т. 190; южна и западна
регулационна граница на УПИ V от кв. 1а; южна,
западна и северна регулационна граница на УПИ XIII
от кв. 1а; задънена улица от о.т. 10 до о.т. 6; улица
от о.т. 6 до о.т. 53а; северна регулационна граница
на квартали 13б, 13г, 13, 13а, с изключение на: кв.
1в, УПИ І; кв. 1г, УПИ ІІ, III; кв. 1Б, УПИ І; кв. 3,
УПИ ХІІ; кв. 6, УПИ ІІІ; кв. 7, УПИ ІІ; кв. 8, УПИ
X; кв. 11, УПИ VII, VIII; кв. 12, УПИ III; кв. 13,
УПИ І, ІІ, ХІ; кв. 13б, УПИ I, X, XI; кв. 13в, УПИ
Х; кв. 13г, УПИ І, ІІ; кв. 14a, УПИ II; кв. 18, УПИ
III, IV, по червените и сини линии, цифри и текст и
с корекциите в зелен и кафяв цвят.
2. Одобрява план за застрояване на м. Младост
2 в граници – улица от о.т. 190 – о.т. 188 – о.т. 187 –
о.т. 178 – о.т. 177 – о.т. 175 до о.т. 53; улица от о.т.
53 до о.т. 53б, южна регулационна граница на кв.
17; южна, северна и западна регулационна граница
на кв. 18; южна и западна регулационна граница на
кв. 1е; улица от о.т. 172 – о.т. 173 до о.т. 180; южна,
западна и северна регулационна граница на кв. 1д;
задънена улица от о.т. 182 до о.т. 190; южна и западна
регулационна граница на УПИ V от кв. 1а; южна,
западна и северна регулационна граница на УПИ XIII
от кв. 1а; задънена улица от о.т. 10 до о.т. 6; улица
от о.т. 6 до о.т. 53а; северна регулационна граница
на квартали 13б, 13г, 13, 13а, с корекциите в зелен и
кафяв цвят и съгласно приложения проект.
3. От плана за регулация и плана за застрояване,
съответно по т. 1 и 2 се изключват и всички квартали
и имоти, за които има издаден акт за одобряване
на подробен устройствен план (план за регулация
и застрояване, план за регулация или план за за
строяване), който не е влязъл в сила до датата на
решението.
4. Планът за застрояване, попадащ в част от плана,
изключена от плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение
на засегнатите имоти.
5. Решението може да бъде обжалвано чрез Столич
на община – район „Младост“, пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от уведомяването.
10385

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 550
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и норма
тиви за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за пра
вила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:

ВЕСТНИК
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1. Одобрява план за регулация на м. Младост 1А
в граници: улица от о.т. 2 до о.т. 48; улица от о.т. 48
до о.т. 75; улица от о.т. 75 – о.т. 78 до о.т. 88; улица
от о.т. 88 до о.т. 88а; улица от о.т. 88 през о.т. 25 – до
о.т. 2, с изключение на: кв. 2 – УПИ X, УПИ XV;
кв. 7 – УПИ VII; кв. 8Б – УПИ V, кв. 8в – УПИ І,
по червените и сини линии, цифри и текст.
2. Одобрява план за застрояване на м. Младост
1А в граници: улица от о.т. 2 до о.т. 48; улица от
о.т. 48 до о.т. 75; улица от о.т. 75 – о.т. 78 до о.т. 88;
улица от о.т. 88 до о.т. 88а; улица от о.т. 88 през о.т.
25 – до о.т. 2, съгласно приложения проект.
3. От плана за регулация и плана за застроява
не, съответно по т. 1 и 2 се изключват и всички
квартали и имоти, за които има издаден акт за
одобряване на подробен устройствен план (план
за регулация и застрояване, план за регулация или
план за застрояване), който не е влязъл в сила до
датата на решението.
4. Планът за застрояване, попадащ в част от плана,
изключена от плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение
на засегнатите имоти.
5. Решението може да бъде обжалвано чрез
Столична община – район „Младост“, пред Адми
нистративния съд – София, в 14-дневен срок от
уведомяването.
6. Надземният паркинг в кв. 7 пред бл. 510 да се
премахне като предвидено паркиране с цел запазване
на озеленяването.
10386

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 551
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и норма
тиви за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за пра
вила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява план за регулация на м. Младост 1
в граници: улица от о.т. 1 до о.т. 37; североизточна
peг. граница на УПИ І – за озеленяване от кв. 4а;
бул. Цариградско шосе от о.т. 32е до о.т. 487; северен
локал на бул. Цариградско шосе от о.т. 29 до о.т. 218;
улица от о.т. 224 до о.т. 74; бул. Александър Малинов
от о.т. 487 до о.т. 190; бул. Андрей Ляпчев от о.т. 190
през о.т. 473 до о.т. 53а; улица от о.т. 53а до о.т. 419;
улица от о.т. 419 през о.т. 416 до о.т. 415; югозапад
на регулационна граница на кв. 3ж (нов); улица от
о.т. 342 до о.т. 227; западна и северна регулационна
граница на кв. 3е (нов); улица от о.т. 204 до о.т. 161;
южна, западна и северна регулационни граници на кв.
3г (нов); улица от о.т. 89а до о.т. 51; южна, западна
и северна регулационни граници на кв. 3 до о.т. 1 с
изключение на: кв. 1, УПИ ІІ; кв. 1а, УПИ III; кв.
1д, УПИ V; кв. 1з, УПИ І; кв. 1к, УПИ V; кв. 3, УПИ
VIII, IX; кв. 3а, УПИ VIII, X; кв. 3б, УПИ І; кв. 3е,
УПИ I, II; VII, XXV, XXVI; кв. 3ж, УПИ V, VII, IX;
кв. 4, УПИ I, IV; кв. 4б, УПИ ІІ; кв. 7, УПИ VI, VII;
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кв. 9б, УПИ ІІ; кв. 9ж, УПИ VII; кв. 12, УПИ IV;
кв. 13а, УПИ XVIII; кв. 13г, УПИ IX-573; XXII; кв.
16, УПИ IX; кв. 17, УПИ Х; кв. 23, УПИ Х, XI; кв.
23б, УПИ VII; кв. 24, УПИ IV, XI; кв. 25, УПИ III,
IV, V; кв. 25а, УПИ III, IV; кв. 26, УПИ I, II, кв. 33,
УПИ III, кв. 35, УПИ I, II, III, VIII, XIV, XVII; кв.
36, УПИ III, V, по червените и сини линии, цифри и
текст и с корекциите в зелен и кафяв цвят.
2. Одобрява план за застрояване на м. Младост
1 в граници: улица от о.т. 1 до о.т. 37; североизточна
peг. граница на УПИ І – за озеленяване от кв. 4а;
бул. Цариградско шосе от о.т. 32е до о.т. 487; севе
рен локал на бул. Цариградско шосе от о.т. 29 до
о.т. 218; улица от о.т. 224 до о.т. 74; бул. Александър
Малинов от о.т. 487 до о.т. 190; бул. Андрей Ляпчев
от о.т. 190 през о.т. 473 до о.т. 53а; улица от о.т. 53а
до о.т. 419; улица от о.т. 419 през о.т. 416 до о.т. 415;
югозападна регулационна граница на кв. 3ж (нов);
улица от о.т. 342 до о.т. 227; западна и северна регу
лационна граница на кв. 3е (нов); улица от о.т. 204
до о.т. 161; южна, западна и северна регулационни
граници на кв. 3г (нов); улица от о.т. 89а до о.т. 51;
южна, западна и северна регулационни граници на
кв. 3 до о.т. 1, с корекциите в зелен и кафяв цвят и
съгласно приложения проект.
3. От плана за регулация и плана за застрояване,
съответно по т. 1 и 2 се изключват и всички квартали
и имоти, за които има издаден акт за одобряване на
подробен устройствен план (план за регулация и за
строяване, план за регулация или план за застрояване),
който не е влязъл в сила до датата на решението.
4. Планът за застрояване, попадащ в част от плана,
изключена от плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение
на засегнатите имоти.
5. Решението може да бъде обжалвано чрез Столич
на община – район „Младост“, пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от уведомяването.
6. Новопредвидената сграда в плана за Мла
дост 1, част III, кв. 9а, до бл. 67, да се преотреди за
озеленяване.
10387

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 552
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ,
т. 2, 3, 12, 15 и 33 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, чл. 21 от Наредба № 7 за правила и норма
тиви за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, приложение № 1 към чл. 21 от
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони,
приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 за пра
вила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и чл. 21, ал. 6 ЗОС
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява план за регулация на м. Младост 4
в граници: улица от о.т. 1 – о.т. 5 до о.т. 113; улица
от о.т. 113 през о.т. 63 до о.т. 61; източна граница на
кв. 8; улица от о.т. 80 до о.т. 81; улица от о.т. 81 –
о.т. 124 – о.т. 158 – о.т. 220 до о.т. 265; улица от о.т.
269 – о.т. 265 – о.т. 263 – о.т. 261 до о.т. 290; улица
от о.т. 290 – о.т. 278 – о.т. 274 – о.т. 143 – о.т. 310 до
о.т. 46; улица от о.т. 46 – о.т. 44 до о.т. 75; улица от
о.т. 75 до о.т. 42; улица от о.т. 42 до о.т. 41; улица от
о.т. 41 до о.т. 1, с изключение на: кв. 9А, УПИ IV, V;
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кв. 17, УПИ VI; кв. 19г, УПИ ХІ, ХІІ; кв. 24Д, УПИ
V, VI, VIII, X, XIII; кв. 25, УПИ I; кв. 28Б, УПИ V;
кв. 30, УПИ II, III, IV; кв. 31, УПИ II; кв. 31 А, УПИ
IV, по червените и сини линии, цифри и текст и с
корекциите в зелен и кафяв цвят.
2. Одобрява план за застрояване на м. Младост 4
в граници: улица от о.т. 1 – о.т. 5 до о.т. 113; улица
от о.т. 113 през о.т. 63 до о.т. 61; източна граница на
кв. 8; улица от о.т. 80 до о.т. 81; улица от о.т. 81 –
о.т. 124 – о.т. 158 – о.т. 220 до о.т. 265; улица от о.т.
269 – о.т. 265 – о.т. 263 – о.т. 261 до о.т. 290; улица
от о.т. 290 – о.т. 278 – о.т. 274 – о.т. 143 – о.т. 310 до
о.т. 46; улица от о.т. 46 – о.т. 44 до о.т. 75; улица от
о.т. 75 до о.т. 42; улица от о.т. 42 до о.т. 41; улица от
о.т. 41 до о.т. 1, с корекциите в зелен и кафяв цвят
и съгласно приложения проект.
3. От плана за регулация и плана за застрояване,
съответно по т. 1 и 2 се изключват и всички квартали
и имоти, за които има издаден акт за одобряване на
подробен устройствен план (план за регулация и за
строяване, план за регулация или план за застрояване),
който не е влязъл в сила до датата на решението.
4. Планът за застрояване, попадащ в част от плана,
изключена от плана за регулация, може да се прилага
след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или
ал. 5 или чл. 17, ал. 3 или ал. 5 ЗУТ по отношение
на засегнатите имоти.
5. Решението може да бъде обжалвано чрез Столич
на община – район „Младост“, пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от уведомяването.
10388

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 211
от 9 април 2009 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 12,
ал. 1 от Наредбата за реда и условията за упражняване
правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско учасите в капитала, в граждански друже
ства и сдружения с нестопанска цел Общинският
съвет – гр. Айтос, реши:
1. Изключва от баланса на „КДС – Айтос“ – ЕООД,
етажи 4 и 5 и тавански етаж от административна сграда
в имот № 56, УПИ І, в кв. 121 по плана на Айтос.
2. Включва в баланса на община Айтос обекта
по т. 1.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК:
1. Включва в списъка по чл. 3, ал. 2 ЗПСК
„КДС – Айтос“ – ЕООД, Айтос, БУЛСТАТ 102004308,
за приватизация на дяловете, представляващи 100 %
от капитала.
2. Открива процедура по приватизация на 1148
дяла, представляващи 100 % от капитала на „КДС –
Айтос“ – ЕООД, Айтос, чрез публичен търг.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайните активи на дружеството,
сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит
за обезпечаване на вземания, както и поемането на
менителнични задължения, освен с разрешение на
общинския съвет.
4. Упълномощава кмета на общината да извърши
всички действия по приватизационната подготовка
на дружеството и да сключи необходимия договор за
правен анализ, приватазиционна оценка и за продажба,
както и да извърши маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес.
10357

За председател: А. Андреев
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РЕШЕНИЕ № 267
от 22 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън гра
ниците на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Водоснабдяване с. Карагеоргиево, община Айтос“ –
подобект: „Тласкател“, преминаващо през имоти с
идентификатори 36227.0.191 (път IV клас), 36227.49.29
(стоп. двор), 36227.0.196 (храсти), 36227.1.62 (полски
път), 36227.0.197 (полски път), 36227.0.212 (полски
път), 36227.0.216 (полски път), 36227.0.217 (храсти),
36227.0.221 (полски път), 36227.0.226 (полски път),
36227.0.224 (полски път), 36227.1.74 (полски път), със
сервитут, ограничаващ ползването на имоти с иденти
фикатори 36227.68.1, 36227.68.3, 36227.68.4, 36227.68.5,
36227.68.6, 36227.68.7, землище на с. Карагеоргиево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Айтос до Адми
нистративния съд – Бургас.
10448

За председател: А. Андреев

РЕШЕНИЕ № 268
от 22 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, одобрява
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот № 003021, м. „Ха
джи бекир“, землище Айтос, с цел промяна статута
на земеделска земя – образува се нов УПИ VIII-21,
кв. 3 по застроителното решение на бивш стопански
двор на Айтос с отреждане „за бетонов възел“, с ни
ско свободно застрояване с височина до Н = 10 м
и показатели за устройствена зона „Пч“, съгласно
означенията на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Айтос до Адми
нистративния съд – Бургас.
10449

За председател: А. Андреев
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РЕШЕНИЕ № 201
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Одобрява ПУП – актуализация на ЖК „Еленово
2“, със съставните му части: проект за регулация,
проект за застрояване, проект за вертикално пла
ниране на уличната мрежа, проекти за В и К и ел.
захранване, който е изложен в стая 210 на община
Благоевград.
2. Всички решения, приети от общинския експертен
съвет въз основа на подадени жалби и възражения от
заинтересувани граждани, да се отразят в предложе
ната разработка на подробния устройствен план на
ЖК „Еленово 2“ с коефициент на редукция, който
да бъде еднакъв за всички.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Админи
стративния съд – Благоевград.
10443

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 202
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Одобрява ПУП – актуализация на ЖК „Ален
мак“, със съставните му части: проект за регулация,
проект за застрояване, проект за вертикално планиране
на уличната мрежа, проекти за В и К и ел. захранване,
който е изложен в стая 210 на община Благоевград.
2. Всички решения, приети от общинския експертен
съвет въз основа на подадени жалби и възражения
от заинтересувани граждани, да се отразят в предло
жената разработка на подробния устройствен план
на ЖК „Ален мак“ с коефициент на редукция, който
да бъде еднакъв за всички.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Админи
стративния съд – Благоевград.
10444

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 200
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Одобрява ПУП – актуализация на ЖК „Еленово
1“, със съставните му части: проект за регулация, проект
за застрояване, проект за вертикално планиране на
уличната мрежа, проекти за В и К и ел. захранване,
който е изложен в стая 210 на община Благоевград.
2. Всички решения, приети от общинския експертен
съвет въз основа на подадени жалби и възражения от
заинтересувани граждани, да се отразят в предложе
ната разработка на подробния устройствен план на
ЖК „Еленово 1“ с коефициент на редукция, който
да бъде еднакъв за всички.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Админи
стративния съд – Благоевград.
10442

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 203
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, реши:
1. Одобрява ПУП – актуализация на ЖК „Орлова
чука“, със съставните му части: проект за регулация,
проект за застрояване, проект за вертикално планиране
на уличната мрежа, проекти за В и К и ел. захранване,
който е изложен в стая 210 на община Благоевград.
2. Всички решения, приети от общинския експертен
съвет въз основа на подадени жалби и възражения от
заинтересувани граждани, да се отразят в предложе
ната разработка на подробния устройствен план на
ЖК „Орлова чука“ с коефициент на редукция, който
да бъде еднакъв за всички.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Админи
стративния съд – Благоевград.
10445

Председател: К. Хаджигаев

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 22-16-1
от 11 юни 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за
захранване на съществуващ склад в имот пл. № 9 в
масив 137, местност „Караач“, землище Бургас. За
интересуваните лица могат да обжалват решението
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез община Бургас пред Бургаския адми
нистративен съд.
10398

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 22-16-2
от 11 юни 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП –
парцеларен план за трасе на уличен водопровод от
съществуващ водопровод ∅ 80 – ЕТ до УПИ, обосо
бен за имот 24, масив 65, и трасе на кабел 20 kV за
захранване на нов БКТП в УПИ V-24 в местността
„Айтоска пътека“, землище Банево. Заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
община Бургас пред Бургаския административен съд.
10399

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 22-16-3
от 11 юни 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
ПУП – парцеларен план за трасе на пътна връзка за
обслужване на имот пл. № 23 в масив 38, местността
„Кабата“, землище Рудник. Заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община
Бургас пред Бургаския административен съд.
10400

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 22-16-4
от 11 юни 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП –
парцеларен план за трасе на уличен водопровод,
пътна връзка и ел. кабел от съществуващ ел. провод
ВЛ – 20 kV, за захранване на имоти в масив 65 и в
масив 23 в местността „Юртлука“, землище Рудник.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез община Бургас пред Бургаския адми
нистративен съд.
10401

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 22-16-5
от 11 юни 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП –
парцеларен план за трасе на водопровод и канализация
за захранване на УПИ ХІ-849 в местността „Кара
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баир“, землище Меден рудник. Заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община
Бургас пред Бургаския административен съд.
10402

Председател: С. Маджарова

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 16
от 20 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 21,
ал. 6 ЗОС и по предложение на кмета на община
Варна, вх. № РД-9-9302/76 от 22.V.2009 г. Общинският
съвет – гр. Варна, приема подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за пътна
автомобилна рампа на Автомагистрала „Хемус“ –
ул. Атанас Москов от о.т. 1100 до о.т. 1105 по плана
на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“ – гр. Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Варна до Административния съд – гр. Варна.
10329

Председател: Б. Гуцанов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № РД-22-1099
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и Решение № 650 по протокол № 50 от
23.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, нареждам:
1. Целодневна детска градина в с. Никюп, общи
на Велико Търново, област Велико Търново, да бъде
закрита считано от 1.VІІІ.2009 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъ
дат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. След извършване на инвентаризация и изготвяне
на приемно-предавателен протокол имуществото на
ЦДГ в с. Никюп, община Велико Търново, област
Велико Търново, да се предаде за стопанисване и
управление на ЦДГ „Вяра, Надежда, Любов“ – с. Ре
сен, община Велико Търново, област Велико Търново,
като приемаща детска градина.
4. Сградният фонд, акт за общинска собственост
№ 2099 от 19.ХІІ.2003 г., да се предостави за стопа
нисване на кмета на с. Никюп.
5. Задължителната документация на ЦДГ в
с. Никюп да се съхранява в ЦДГ „Вяра, Надежда,
Любов“ – с. Ресен, община Велико Търново, област
Велико Търново.
6. Ведомостите за начислените и изплатени тру
дови възнаграждения на персонала да се архивират
и предадат за съхранение в Архивно стопанство на
НОИ – Велико Търново.
Дейностите по приемане и предаване на инвента
ра, задължителната документация и ведомостите за
начислени и изплатени трудови възнаграждения на
персонала да приключат до 31 август 2009 г.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на директора на Дирекция „Образование“.
10389

Кмет: Р. Рашев
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ЗАПОВЕД № РД-22-1100
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 от
Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правил
ника за прилагане на Закона за народната просвета и
Решение № 650 по протокол № 50 от 23.VІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, нареждам:
1. Целодневна детска градина в с. Ново село,
община Велико Търново, област Велико Търново, да
бъде закрита считано от 1.VІІІ.2009 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъ
дат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. След извършване на инвентаризация и изготвяне
на приемно-предавателен протокол имуществото на
ЦДГ в с. Ново село, община Велико Търново, об
ласт Велико Търново, да се предаде за стопанисване
и управление на ЦДГ в с. Балван, община Велико
Търново, област Велико Търново, като приемаща
детска градина.
4. Сградният фонд да се предостави за стопанис
ване на кмета на с. Ново село.
5. Задължителната документация на ЦДГ в с. Ни
кюп, община Велико Търново, област Велико Търново,
да се съхранява в ЦДГ в с. Балван, община Велико
Търново, област Велико Търново.
6.Ведомостите за начислените и изплатени тру
дови възнаграждения на персонала да се архивират
и предадат за съхранение в Архивно стопанство на
НОИ – Велико Търново.
Дейностите по приемане и предаване на инвента
ра, задължителната документация и ведомостите за
начислени и изплатени трудови възнаграждения на
персонала да приключат до 31 август 2009 г.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на директора на Дирекция „Образование“.
10390

Кмет: Р. Рашев

ЗАПОВЕД № РД-22-1101
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 650 по про
токол № 50 от 23.VII.2009 г. на Великотърновския
общински съвет нареждам:
1. Целодневна детска градина в с. Вонеща вода,
община Велико Търново, област ВеликоТърново, да
бъде закрита считано от 1.VIII.2009 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъ
дат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. След извършване на инвентаризация и изготвяне
на приемно-предавателен протокол имуществото на
ЦДГ в с. Вонеща вода, община Велико Търново, об
ласт Велико Търново, да се предаде за стопанисване
и управление на ЦДГ „Надежда“ – гр. Килифарево,
община Велико Търново, област Велико Търново,
като приемаща детска градина.
4. Сградният фонд, акт за общинска собственост
№ 545 от 17.II.1999 г., да се предостави за стопанисване
на кмета на с. Вонеща вода.
5. Задължителната документация на ЦДГ в с. Во
неща вода, община Велико Търново, област Велико
Търново, да се съхранява в ЦДГ „Надежда“ – гр.
Килифарево, община Велико Търново, област Велико
Търново.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

6. Ведомостите за начислените и изплатени тру
дови възнаграждения на персонала да се архивират
и предадат за съхранение в Архивно стопанство на
НОИ – Велико Търново.
Дейностите по приемане и предаване на инвента
ра, задължителната документация и ведомостите за
начислени и изплатени трудови възнаграждения на
персонала да приключат до 31 август 2009 г.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на директора на Дирекция „Образование“.
10391

Кмет: Р. Рашев

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 167
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг с явно
наддаване на 29-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателна
зала на III етаж на общината, обект – поземлен имот
с идентификатор 59327.652.72, заедно с магазин в с.
Потока, община Габрово, с площ на земята 315 кв.м
и застроена площ 89 кв.м, при граници: 59327.652.51;
59327.652.73; 59327.652.50; 59327.652.5; 59327.652.52.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена 12 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване 1000 лв.;
2.3. депозитът за участие 2000 лв. да се внесе по на
бирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910,
BIC код на „Банка ДСК“ – STSABGSF, не по-късно
от работния ден, предхождащ датата на търга;
2.4. тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в информа
ционния център на общината срещу представяне
на документ за внесена такса 300 лв. без ДДС в
касата є не по-късно от работния ден, предхождащ
датата на търга;
2.5. предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан запечатан
непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга;
2.6. огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга, след закупуване на тръжната доку
ментация;
2.7. начин на плащане – изцяло на една вноска,
и разплащане изцяло в левове – без използване на
други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за приватизационната продажба на обекта
на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 29-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, да се проведе
нов търг при същите условия на 49-ия ден от обна
родването на решението в ДВ. Тръжната докумен
тация ще се получава до деня, предхождащ датата
на търга, срок за подаване на предложенията – до
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16,50 ч. на работния ден, предхождащ датата на тър
га. Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга.
10316

Председател: В. Василев

РЕШЕНИЕ № 168
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг с явно
наддаване на 25-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в зала на
III етаж на общината 134 дяла от „Габрово Фарм“ –
ЕООД, представляващи 100 % от капитала на друже
ството, със седалище Габрово, адрес на управление:
ул. Трети март 3. В капитала на дружеството са
апортирани два недвижими имота, представляващи:
самостоятелен обект, законно построен с иденти
фикатор 14218.504.91.1.32, предназначен за склад в
партера на жил. блок „Малчика“, ул. Свищовска
73, със ЗП 80 кв. м, с АОС № 97/9.ІІ.1995 г., при
граници на изток – ул. Свищовска; запад – мази и
общи части; север – дворище; юг – дворище; отдо
лу – мази; отгоре – жилища; обектът се продава с
отстъпеното право на строеж върху УПИ І – за жил.
стр., общ. обслужване, гаражи от кв. 50, по плана
на Габрово, І етап, ІІ част, заедно с 2,712 % идеални
части от общите части на жил. блок; недвижим имот
частна общинска собственост, законно построен,
преустроен в аптека с АОС № 669/15.ХІ.1999 г., с
идентификатор 14218.504.91.1.32, в част от партер
ния етаж на ж. бл. на ул. Ал. Стамболийски 1 със
ЗП 117 кв. м при граници: ул. Ал.Стамболийски 1;
двор; зелена площ и тротоар; самостоятелни обекти
№ 14218.504.91.1.31 и 14218.504.91.1.33 (магазин и
трафопост); над обекта: жилища – 14218.504.91.1.4;
14218.504.91.1.3; 14218.504.91.1.2; 14218.504.91.1.5;
обектът се продава с отстъпеното право на стро
еж върху УПИ І – за жил. стр., общ. обслужване
и гаражи от кв. 92 по плана на Габрово, ІІ етап,
І част, заедно с 3,56 % идеални части от общите
части на жил. блок.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена 269 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване 10 000 лв.;
2.3. депозитът за участие – 70 000 лв., да се внесе по
набирателна сметка с IBAN №BG52STSA93003305016910,
BIC код на „Банка ДСК“ STSABGSF, не по-късно от
работния ден, предхождащ датата на търга; купувачът
дължи всички данъци и такси по сделката;
2.4. тръжната документация ще се получава от
следващия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в центъра за информация и
услуги на гражданите срещу представяне на документ
за внесена такса 1000 лв. без ДДС в касата на общи
ната, но не по-късно от работния ден, предхождащ
датата на търга;
2.5. предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан запечатан
непрозрачен плик до 16,50 ч. на работния ден, пред
хождащ датата на търга;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

2.6. огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга, след закупуване на тръжната доку
ментация;
2.7. начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове – без използване на
други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за приватизационната продажба на обекта
на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 25-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, да се проведе
нов търг при същите условия на 42–ия ден от об
народването на решението в „Държавен вестник“.
Тръжната документация ще се получава до деня,
предхождащ датата на търга, срок за подаване на
предложенията – до 16,50 ч. на работния ден, пред
хождащ датата на търга. Огледът на обекта може да
се извършва всеки работен ден до 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга.
10317

Председател: В. Василев

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 66
от 22 юни 2009 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Етрополе, одобрява
окончателен проект за подробен устройствен план –
план за застрояване за поземлен имот с № 000597, и
парцеларен план за трасе на електропровод, преми
наващ през имоти: ПИ № 000597, № 000602 – път ІІ
клас (Етрополе – Златица), и № 000552, намиращи
се в м. Пупчалиите извън границите на Етрополе,
който е изложен в стая № 102 на общината.
На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вест
ник“ решението подлежи на обжалване чрез община
Етрополе до Административния съд – София област.
10330

Председател: Ц. Глогов

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 346
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 4, ал. 2
и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизацион
ните оценки и за условията и реда за лицензиране
на оценители и в изпълнение на Решение № 254 от
29.I.2009 г. Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публично оповестен конкурс на един етап за обект
бензиностанция с площ 41 кв. м и открит канал (с
отстъпено право на строеж), находящи се извън
плана, в стопанския двор на с. Добри дял, община
Лясковец, подробно описан в акт за частна общинска
собственост (АОСч) № 21 от 2.XII.1996 г.
2. Упълномощава кмета на община Лясковец да
възложи за обекта по т. 1 дейностите по изготвяне ана
лиз на правното състояние, приватизационна оценка
и информационен меморандум чрез пряко договаряне
по реда на Наредбата за възлагане извършването на
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дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизоционния контрол, включително
процесуално представителство.
3. Кметът на община Лясковец да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в анализа
на правното състояние.
10361

Председател: П. Славчев

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 368
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 5, 7, чл. 8, ал. 1 и чл. 10, ал. 2
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публично
оповестен конкурс на един етап по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при следните условия:
а) обект на конкурса – магазин, представляващ
самостоятелно тяло на един етаж, част от партерен
етаж от осеметажна сграда, със застроена площ
430 кв.м и съответния % идеална част от отстъпено
право на строеж върху земята съобразно застроената
му площ, състоящ се от голяма търговска зала, шест
склада, вградена хладилна камера, коридор, канцела
рия, баня, тоалетна и помощно помещение, актуван
с АОС № 37 от 28.01.1998 г.;
б) конкурсът да се проведе при минимална кон
курсна цена 100 900 лв., представляваща пазарната
оценка на обекта, определена от лицензиран оценител
на недвижими имоти;
в) цена на конкурсната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой при инкасатор „Местни данъци
и такси“ в стая 115 в административната сграда на
общината; конкурсната документация се получава от
информационния център в административната сграда
на общината след представяне на документ за платена
цена и подписване на декларация за неразгласяване
на информация;
г) срок за закупуване на конкурсната докумен
тация – до 15 дни от обнародването на решението в
„Държавен вестник”; при закупуването физическите
лица представят документ за самоличност или нота
риално заверено пълномощно, а юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние;
д) лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за разяснения
относно процедурата по провеждане на конкурса
в срок до 3 дни от закупуването на конкурсната
документация;
е) депозитът за участие в конкурса е парична внос
ка 100 900 лв., който се внася по банкова сметка на
община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133,
BIC код UNCRBGSF; краен срок за внасяне на де
позита – до 12 ч. на 20-ия ден след обнародване на
решението в „Държавен вестник”;
ж) лицата, закупили конкурсна документация и
получили сертификат за регистрация, имат право да
подадат оферти за участие в конкурса; съдържанието
на офертата трябва да отговаря на изискванията,
поставени в правилата за провеждане на конкурса,
които са неразделна част от конкурсната докумен
тация; срокът за подаване на офертата за участие в
конкурса е 22 дни след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в стая 115 в административната
сграда на общината;
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з) конкурсът да се проведе на 31-ия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“ в
14 ч. в заседателната зала на общината; при липса
на подадена оферта до първата дата да се насрочи
втора дата – 30 дни след изтичане на първата, при
същите условия.
2. Утвърждава конкурсната документация със
съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за тър
говете и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на община Павликени да назначи конкурсна комисия, в която да бъдат включени
трима общински съветници, да извърши подготовката
и организира провеждането на конкурса и да сключи
договор със спечелилия конкурса участник.
10441

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 248
от 12 януари 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за външен
довеждащ колектор и водопровод за обект: „Пре
чиствателна станция за отпадъчни води гр. Пещера
с еквивалент за 25 000 ЕЖ“.
2. Упълномощава кмета на община Пещера да
изпълни необходимите законови процедури.
10314

Председател: Кр. Симеонова

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 612
от 16 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобрява ИПУР, като предвижда нова улична
регулация в кв. 598, ИПРЗ с режим на застрояване
за нови кв. 898, кв. 896, кв. 897, кв. 899 и кв. 900 и
ПРЗ за нов УПИ I-869 в кв. 896 на ул. Рудозем в
ж. к. Дружба 2, Русе.
Одобрява ИПУР, ПУР и ИПР за кв. 898, кв. 896,
кв. 897, кв. 899 и кв. 900 в ж. к. Дружба 2, Русе.
Одобрява ИПУР в ж. к. Дружба 2, Русе, като
отпада отреждането за жил. строителство и улична
та регулация в кв. 598 от о. т. 1612 до о. т. 1619, от
о. т. 1614 до о. т. 1620 и от о. т. 1620 до о. т. 1618 и
о. т. 1617 и се предвижда нова улична регулация на
съответните улици и обособяване на нови кварта
ли, както следва: кв. 896 се обособява от следните
улици: ул. Кръстец от о. т. 10150 до о. т. 10149, ул.
Рудозем от о. т. 10150 до о. т. 10158, ул. Капитан До
брев от о. т. 10149 до о. т. 10147 и ул. Йосиф Хербст
от о. т. 10158 до о. т. 10147; кв. 897 се обособява
от следните улици: ул. Кръстец от о. т. 10150 до
о. т. 10153, ул. Жеравна от о. т. 10153 до о. т. 10161,
ул. Йосиф Хербст от о. т. 10161 до о. т. 10159 и ул.
Рудозем от о. т. 10159 до о. т. 10150; кв. 899 се обосо
бява от от следните улици: ул. Рудозем от о. т. 10159
до о. т. 10156, ул. Йосиф Дайнелов от о. т. 10156 до
о. т. 1611, ул. Жеравна от о. т. 1611 до о. т. 10160 и ул.
Йосиф Хербст от о. т. 10160 до о. т. 10159; кв. 900 се
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обособява от от следните улици: ул. Йосиф Хербст
от о. т. 10157 до о. т. 10147, ул. Капитан Добрев от
о. т. 10147 до о. т.10148, ул. Йосиф Дайнелов от
о. т. 10148 до о. т. 10156 и ул. Рудозем от о. т. 10156
до о. т. 10157.
Одобрява ПР в кв. 896, като за ПИ 859 се обосо
бява УПИ I-869 по зелените линии и цифри.
Изменя се ПР, одобрен със заповед № 182 от
12.V.1987 г. за ЗРП.
За кв. 896 с ограничителни линии на застрояване,
разположени на уличната регулация по ул. Рудозем
и ул. Йосиф Хербст, навътре с 2.00 м и 1.00 м от
уличната регулация по ул. Кръстец и ул. Капитан
Добрев и на 3.00 м от вътрешните регулационни
линии на УПИ I-869, се обособява жилищна зона
за малкоетажно застрояване (Жм), като към улица
о. т. 10157 – о. т. 10147 застрояването е с нежилищен
партер. За УПИ I-869 с ограничителни линии на за
строяване се одобрява новопроектирано малкоетажно
жилищно застрояване с височина до три етажа и до
10.00 м, разположено на уличната регулация по ул.
Рудозем и ул. Йосиф Хербст и свободно на 3.00 м
от страничните регулационни линии.
За кв. 897 с ограничителни линии на застро
яване, разположени на уличната регулация по ул.
Йосиф Хербст и ул. Жеравна и навътре от уличната
регулация по ул. Рудозем и ул. Кръстец с 2.00 м,
се обособява жилищна зона за малкоетажно за
строяване (Жм).
За кв. 899 с ограничителни линии на застрояване,
разположени на уличната регулация по ул. Йосиф
Дайнелов, ул. Жеравна и ул. Йосиф Хербст и навътре
с 0,75 м от уличната регулация по ул. Рудозем, се
обособява жилищна зона за малкоетажно застро
яване (Жм).
За кв. 900 с ограничителни линии на застрояване,
разположени на уличната регулация по ул. Йосиф
Дайнелов и навътре с 0.75 м, 2.00 м и 1.00 м от
уличната регулация съответно по ул. Рудозем, ул.
Йосиф Хербст и ул. Капитан Добрев, се обособява
жилищна зона за малкоетажно застрояване (Жм).
10450

Председател: И. Веселинов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 495
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
1. Одобрява план за застрояване и ел. схема
към него на ПИ № 028003 в м. Петкова чешма в
землището на с. Костур, община Свиленград, като
имотът се отрежда за фотоволтаична електроцентрала
и се определя с ограничителни линии в червен цвят
нискоетажно свободно застрояване. Неразделна част
от решението са приложеният план за застрояване и
ел. схемата към него.
2. Одобрява план за застрояване, ел. схема и
парцеларен план към него на ПИ № 085027 в м. Де
ветте чуки в землището на Свиленград, като имотът
се отрежда за фотоволтаична електроцентрала и се
определя с ограничителни линии в червен цвят нис
коетажно свободно застрояване. Неразделна част от
решението са приложеният план за застрояване, ел.
схема и парцеларен план.
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3. Одобрява план за застрояване, ел. схема и
парцеларен план към него на ПИ № 085026 в м. Де
ветте чуки в землището на Свиленград, като имотът
се отрежда за фотоволтаична електроцентрала и се
определя с ограничителни линии в червен цвят нис
коетажно свободно застрояване. Неразделна част от
решението са приложеният план за застрояване, ел.
схема и парцеларен план.
4. Одобрява план за застрояване, ел. схема и
парцеларен план към него на ПИ № 085030 в м. Де
ветте чуки в землището на Свиленград, като имотът
се отрежда за фотоволтаична електроцентрала и се
определя с ограничителни линии в червен цвят нис
коетажно свободно застрояване. Неразделна част от
решението са приложеният план за застрояване, ел.
схема и парцеларен план.
5. Одобрява план за застрояване, ел. и В и К
схема към него на ПИ № 285016 в м. Пъстрогорски
в землището на Свиленград, като имотът се отрежда
за автосервиз и се определя с ограничителни линии
в червен цвят нискоетажно свободно застрояване.
Неразделна част от решението са приложеният план
за застрояване, ел. схема и В и К схема.
6. Одобрява план за застрояване, ел. и В и К
схема към него на ПИ № 225048 в м. Пъстрогорски в
землището на Свиленград, като имотът се отрежда за
винарска изба и се определя с ограничителни линии
в червен цвят нискоетажно свободно застрояване.
Неразделна част от решението са приложеният план
за застрояване, ел. схема и В и К схема.
7. Одобрява само план за застрояване на ПИ
№ 068002 в м. Алан тепе в землището на с. Костур,
като имотът се отрежда за фотоволтаична система
и се определя с ограничителни линии в червен цвят
нискоетажно свободно застрояване. Неразделна част
от решението е приложеният план за застрояване.
8. Одобрява план за застрояване, ел. и В и К
схема към него на ПИ № 693014 в м. Мумнево в
землището на Свиленград, като имотът се отрежда
за автоборса и се определя с ограничителни линии
в червен цвят нискоетажно свободно застрояване.
Неразделна част от решението са приложеният план
за застрояване, ел. схема и В и К схема.
10331

Председател: Т. Коларова

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 268
от 31 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план (ПУП – ПП) за трасе с дължина
3005 м, определено със сервитутните ивици на на
порен тръбопровод за обект МВЕЦ „Куматиница“
и МВЕЦ „Манастира“, землище на с. Брестово,
община Симитли.
2. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на това решение.
Председател: Св. Атанасовска
10328
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 658
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява:
1. подробен устройствен план – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – кабел
20 kV за нуждите на млекопреработвателно предпри
ятие в поземлен имот № 017131 в местността „Тюр
жемен“, землище с. Злати войвода, община Сливен;
2. подробен устройствен план – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструк
тура извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект „Реконструкция на напорен
водопровод от ПС „Ковачите“, землище с. Ковачите,
община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от за
интересуваните лица чрез общинската администрация
до Административния съд – Сливен.
10392

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 228
от 4 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 6, ал. 2 и чл. 10, ал. 1
ЗПСК Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Приема списък на обособени нежилищни
имоти – общинска собственост, които ще се привати
зират през 2009 г., и ги включва в годишния списък
за приватизация на обекти – общинска собственост,
както следва:
а) магазин, включващ приемна и складове на І
сутерен с идентификатор 918.60.1.27 със застроена
площ 58,91 кв. м, при съседни самостоятелни обекти:
кад. № 918.60.1.25 и № 918.60.1.26 и търговско поме
щение и складове на партерния етаж с идентификатор
918.60.1.25 със застроена площ 89 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти: кад. № 918.60.1.26, 918.60.1.27,
918.60.1.2 в жил. блок „КЦ”32, в УПИ V – за жилищно
строителство и магазини, в кв. 2 по ПУП на Смолян,
кв. Смолян, ведно с 4,7 % ид. ч. от общите части
и правото на строеж (акт за общинска собственост
№ 150/30.ІІІ.1999 г.);
б) магазин № 1, обособен като самостоятелен
обект с идентификатор 915.287.1.12 на кота 0.00 със
застроена площ 29,75 кв. м от триетажна масивна
сграда с идентификатор 67653.915.287.001, в УПИ
VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на Смолян, Смолян,
при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
008 и 009, над обекта: няма, под обекта: няма,
ведно с 4,1 % ид.ч. от общите части и правото на
строеж върху земята (акт за общинска собственост
№ 1351/16.ІV.2008 г.);
в) магазин № 2, обособен като самостоятелен обект
с идентификатор 915.287.1.8 на кота 0.00 със застро
ена площ 40,84 кв. м от триетажна масивна сграда с
идентификатор 67653.915.287.001, в УПИ VІ – БЗНС,
кв. 159 по ПУП на Смолян, кв. Смолян, при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж: 010 и 012, над
обекта: 006, под обекта: няма, ведно с 5,63 % ид. ч.
от общите части и правото на строеж върху земята
(акт за общинска собственост № 1352/16.ІV.2008 г.);
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г) магазин, включващ приемна и складове на І
сутерен със застроена площ 59,35 кв. м, търговско
помещение и складове на партерния етаж със за
строена площ 89 кв. м, в жил. блок „КЦ“ 33, в УПИ
V – за жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по
ПУП на Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7 % ид.ч. от
общите части и правото на строеж.
2. Приема годишна прогноза за приходите и раз
ходите от приватизация в община Смолян за 2009 г.
в размер 259 000 лв. и се разпределя, както следва:
а) за попълване на общински фонд за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационен
контрол – 9 % от общите приходи;
б) останалата част – 91 % от общите приходи, се
внася в специален фонд на разпореждане на общинския
съвет, като средствата по този фонд се използват за
инвестиционни цели, включително за придобиване
на дълготрайни материални активи със социално
предназначение и за погасяване на кредитите за
незавършени обекти на строителството.
3. Възлага на кмета на община Смолян да извърши
всички необходими процедури по подготовката на
обектите за приватизация и да възложи изготвянето
на правни анализи и приватизационни оценки за
тези обекти.
10403

Председател: Ив. Апостолов

РЕШЕНИЕ № 278
от 9 юли 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценителите, чл. 7 от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и при
ватизационната оценка на обособен самостоятелен
обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12 на кота
0.00 със застроена площ 29,75 кв. м от триетажна
масивна сграда с идентификатор 67653.915.287.001,
в имот кад. № 67653.915.287, представляващ УПИ
VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на Смолян, кв. Смолян,
при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
008 и 009 над обекта: няма, под обекта: няма, ведно
с 4,1 % ид. ч. от общите части и правото на строеж
върху земята (АОС № 1351/16.ІV.2008 г.).
2. Определя справедлива пазарна стойност на
обособен самостоятелен обект с идентификатор
№ 67653.915.287.1.12 на кота 0.00 със застроена площ
29,75 кв. м от триетажна масивна сграда с идентифи
катор 67653.915.287.001, в имот кад. № 67653.915.287,
представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП
на Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 008 и 009, над обекта: няма,
под обекта: няма, ведно с 4,1 % ид. ч. от общите
части и правото на строеж върху земята (АОС
№ 1351/16.04.2008 г.), като първоначална в публично
оповестения конкурс в размер на 16 563 лв.
3. Приема анализа на правното състояние и при
ватизационната оценка на обособен самостоятелен
обект с идентификатор № 67653.915.287.1.8 на кота
0.00 със застроена площ 40,84 кв.м. от триетажна
масивна сграда с идентификатор 67653.915.287.001,
в имот кад. № 67653.915.287, представляващ УПИ
VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на Смолян, кв. Смолян,
при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
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010 и 012, над обекта: 006, под обекта: няма, ведно
с 5,63% ид.ч. от общите части и правото на строеж
върху земята (АОС № 1352/16.04.2008 г.).
4. Определя справедлива пазарна стойност на
обособен самостоятелен обект с идентификатор
№ 67653.915.287.1.8 на кота 0.00 със застроена площ
40,84 кв. м от триетажна масивна сграда с идентифи
катор 67653.915.287.001, в имот кад. № 67653.915.287,
представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП
на Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 010 и 012, над обекта: 006,
под обекта: няма, ведно с 5,63 % ид.ч. от общите
части и правото на строеж върху земята (АОС
№ 1352/16.04.2008 г.), като първоначална в публично
оповестения конкурс 20 975 лв.
5. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на магазин, включващ
приемна и складове на І сутерен с идентификатор
67653.918.60.1.27 със застроена площ 58,91 кв. м,
при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.60.1.25,
67653.918.60.1.26 и търговско помещение и складове на
партерния етаж с идентификатор 67653.918.60.1.25 със
застроена площ 89 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта:
67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2 в жил.
блок „КЦ“ 32, в УПИ V – за жилищно строителство
и магазини, в кв. 2 по ПУП на Смолян, кв. Смолян,
ведно с 4,7 % ид. ч. от общите части и правото на
строеж (АОС № 150/30.ІІІ.1999 г.).
6. Определя справедлива пазарна стойност на
магазин, включващ приемна и складове на І суте
рен с идентификатор 67653.918.60.1.27 със застроена
площ 58,91 кв. м, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обек
та: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26 и търговско
помещение и складове на партерния етаж с иден
тификатор 67653.918.60.1.25 със застроена площ 89
кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта: 67653.918.60.1.27,
над обекта: 67653.918.60.1.2 в жил. блок „КЦ“ 32, в
УПИ V – за жилищно строителство и магазини, в
кв. 2 по ПУП на Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7%
ид.ч. от общите части и правото на строеж (АОС
№ 150/30.03.1999 г.), като първоначална в конкурса
в размер на 90 226 лв.
7. Приема анализа на правното състояние и прива
тизационната оценка на магазин, включващ склад на І
сутерен с идентификатор 67653.918.61.1.25 със застроена
площ 58,91 кв. м, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:
67653.918.61.1.26 и търговско помещение на партерния
етаж с идентификатор 67653.918.61.1.26 със застроена
площ 89 кв. м, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: няма, под обекта: 67653.918.61.1.25,
над обекта: 67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил.
блок „КЦ“ 33, в УПИ V – за жилищно строителство,
магазини, първично обслужване, жилищни групи, в
кв. 2 по ПУП на Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7 %
ид. ч. от общите части и правото на строеж (АОС
№ 1458/23.06.2009 г.).
8. Определя справедлива пазарна стойност на
магазин, включващ склад на І сутерен с идентифика
тор 67653.918.61.1.25 със застроена площ 58,91 кв. м,
при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.61.1.26
и търговско помещение на партерния етаж с иден
тификатор 67653.918.61.1.26 със застроена площ 89
кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над обекта:
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67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил. блок „КЦ“
33, в УПИ V – за жилищно строителство, магазини,
първично обслужване, жилищни групи, в кв. 2 по
ПУП на Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7 % ид. ч. от
общите части и правото на строеж (АОС № 1458/23.
VІ.2009 г.), като първоначална в конкурса 90 226 лв.
9. Открива процедура за приватизация чрез пуб
лично оповестен конкурс за продажба на общински
нежилищни имоти, невключени в капитала на общин
ски търговски дружества по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
10. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно
условията, посочени в конкурсната документация и
проектодоговора за приватизационна продажба на
имота.
11. Определя условия на публично оповестените
конкурси по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
11.1. минималната конкурсна цена не може да бъде
по-ниска от първоначално обявената в т. 2, 4, 6 и 8;
11.2. начин на плащане – еднократно до деня на
сключване на договора за покупко-продажба по банко
ва сметка на община Смолян; правото на собственост
върху имота се прехвърля на купувача с плащането
на цената по силата на приватизационния договор;
11.3. инвестиции, които ще се вложат в помеще
нията, след приватизацията им в срок 3 години от
датата на сключване на приватизационния договор;
11.4. работни места – разкриване на нови работни
места за срок 3 години от датата на сключване на
приватизационния договор.
12. Утвърждава депозит за участие в размер 10 %
от първоначалната цена за обектите, както следва: за
първи обект – 1656,30 лв., за втори обект – 2097,50 лв.,
за трети обект – 9022,60 лв. и за четвърти обект –
9022,60 лв. Депозитът се превежда по сметка BG
29 IORT80193350005000, при ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Смолян, BIC IORTBGSF. Срокът за внасянето
му е до 19-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Ако 19-ият ден не
е работен, за краен срок се приема първият следващ
работен ден.
13. Конкурсна документация се получава в стая
233 в сградата на общинска администрация Смолян
срещу 200 лв. с ДДС за всеки обект, платими в брой
в касата є – стая 424.
14. Срокът за закупуване на конкурсна докумен
тация е 16 ч. на 18-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Ако 18-ият
ден е неработен, за краен срок се приема първият
следващ работен ден. В публично оповестения кон
курс могат да участват при равни условия всички
юридически и физически лица, закупили конкурсна
документация. Физическите и юридическите лица,
членовете на управителните и контролните органи
на юридически лица, включени в списък по Закона
за информация по необслужвани кредити, не се
допускат до участие в приватизацията, освен ако са
погасили задълженията си.
15. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по проце
дурата за провеждане на конкурса до 18-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“, като приватизиращият орган изготвя писмен
отговор в срок 3 дни.
16. Срокът за извършване оглед на горепосочени
те обекти е всеки работен ден до деня, предхождащ
публично оповестения конкурс.
17. Офертите се подават до 16 ч. на 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в деловодството на община Смолян, в не
прозрачен плик, върху който се отбелязват пълното
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наименование на обекта на приватизация, името
(фирмата) и адресът на подателя. Офертите се из
готвят в съответствие с изискванията, определени в
конкурсната документация, и се вписват в специален
регистър. Ако 24-ият ден е неработен, за краен срок
се приема първият следващ работен ден.
18. Публично оповестените конкурси да се про
ведат в стая 211 на община Смолян на 25-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
съответно: за първи обект в 8,30 ч., за втори от 8,50 ч.,
за третия обект в 9,10 ч. и за четвъртия – 9,30 ч. Ако
25-ият ден е неработен, да се проведат на първия
следващ работен ден. Ако 24-ият и 25-ият ден са не
работни, конкурсите да се проведат в деня, следващ
деня на подаване на документите.
19. Утвърждава конкурсни документации за обекти
по т. 1, 3, 5 и 7.
20. Определя комисия за провеждане на посочените
публично оповестени конкурси в състав най-малко
трима членове, поне един от които е правоспособен
юрист – служители на общинската администрация.
21. Упълномощава кмета да определи лицата,
участващи в комисията, както и възнаграждението им.
22. Възлага на кмета на община Смолян или
упълномощено от него лице да извърши всички
необходими процедури по подготовката и провежда
нето на публично оповестените конкурси, да утвърди
спечелилите участници и да подпише договорите за
приватизация с тях.
23. При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със своя заповед да организира
и проведе следваща процедура за приватизация на
имотите.
24. Допуска предварително изпълнение на реше
нията на основание чл. 60 от Административнопро
цесуалния кодекс.
10404

Председател: Ив. Апостолов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 597
от 26 март 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и при следните мотиви: решение на проблемите,
свързани с подобряване на местната транспортна
инфраструктура в курортни територии в община
Созопол, Общинският съвет – гр. Созопол, одобря
ва подробен устройствен план – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура извън
строителните граници за обект „Рехабилитация на
участък общински път в участък с. Черноморец,
к/г „Градина“, к/г „Златна рибка“, община Созопол,
област Бургас, и с трасе и сервитути, предвидено да
премине в земеделски поземлени имоти по КВС,
както следва: землището на с. Черноморец (ЕКА
ТТЕ 81178) с № 598,442, и в землище на Созопол
(ЕКАТТЕ 67800) – с № 30.4,49 и 142, и да достигне
до к/г „Златна рибка“, като подробното описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен вид
към предложението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
община Созопол до Административен съд – гр. Бургас.
10446

Председател: Кр. Германова
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РЕШЕНИЕ № 598
от 26 март 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и при следните мотиви: решение на проблемите,
свързани с подобряване на местната инженерна инфра
структура в с. Росен, община Созопол, Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елемент на техническата
инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Главен канализационен колектор на с. Росен до
ПСОВ в землището на с. Росен, община Созопол,
област Бургас“, с трасе и сервитути, предвидено да
премине в земеделски поземлени имоти с № 133, 134,
131, 130 и 23339 в землището на с. Росен и достига
до имот № 025225, като подробното описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен вид
в графичната част към предложението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
община Созопол до Административния съд – Бургас.
10447

Председател: Кр. Германова

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 240
от 31 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, одобрява
проекта за подробен устройствен план – парцеларен
план за подземен ел. провод 20 kV през поземлени
имоти 000158, 000213, 000066, 000143 и 000229 – полски
пътища, за присъединяване на вятърни електрогене
ратори в поземлени имоти 124018, 135016, 135018 в
местността Айвалъка, 137004 в местността Капакли,
153015, 161006, 161008, 161014, 162004 в местността
Саръ гьол, 155005 и 155009 в местността Греда баир
по КВС на землището на с. Радовец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Тополовград до
Административния съд – Ямбол.
10359

Председател: Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 241
от 31 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград,
одобрява: ПУП – ПРЗ, в обхват ПИ № 210005, за
отреждане на площадка за изграждане на Соларен
парк, в м. Яневец по КВС на землище с. Срем, с
възложлител: „Сосиете ендюстриел дьо Л-Атлантик“
– ЕАД, София; ПУП – ПП за трасе на ел. провод
110kW от ел. провод „Граничар“ до подстанция в
ПИ № 210005, за ел. захранване на Соларен парк
„Яневец“, с възложител: „Сосиете ендюстриел дьо
Л-Атлантик“ – ЕАД, София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Тополовград до
Административния съд – Ямбол.
10360

Председател: Пл. Минчев
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ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 100
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън, одобрява
частично изменение на ПУП – план за регулация на
Трън в обхвата на кв. 6, 7, 29, 30 и 31, улица с осови
точки 76 – 31 и улица, определена с осови точки
28 – 40, като се променят площите:
За кв. 6: УПИ ІІІ общ – нова площ 488 кв. м; УПИ
ІV общ – нова площ 380 кв. м; УПИ V общ – нова
площ 334 кв. м; УПИ VІ общ – нова площ 397 кв. м;
За кв. 7: обособява се нов УПИ ІІІ- 730 за училище
„Гео Милев“ с площ 19 672 кв. м;
За кв. 29: променя се площта на УПИ І – за учи
лище и спортен комплекс – нова площ 6336 кв. м;
За кв. 30 се обособяват: нов УПИ І-726 училище
„Вл. Тричков“ сплощ 7542 кв. м; нов УПИ ІІ-727 с
площ 300 кв. м; нов УПИ ІІІ-728 с площ 300 кв. м;
нов УПИ ІV-729 за озеленяване с площ 3009 кв. м;
За кв. 31: променя се площта на УПИ І ученическо
общежитие – нова площ 2664 кв. м.
Изменя се улица с осови точки от 76 – 31, създават
се нови осови точки 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721
и 722; закрива се улица между осови точки 28 – 40.
10315

Председател: В. Шишкова

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 430
от 28 юли 2009 г.
На основание чл.129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Угърчин,
одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ във
връзка с промяна предназначението на поземлен
имот № 009805 в местността Калник, в землището
на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, и
обособяване за него на УПИ- І 009805 с отреждането
му за „Ваканционно селище“, както и приложените
ВиК и ел. схеми за захранване на обекта, който ще
се построи в него. Планът със схемите 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 Админи
стративния съд – Ловеч.
10440

Председател: Б. Балевски

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 240
от 17 април 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският
съвет – Кирково, открива процедура за приватизация
на еднолично акционерно дружество с общинско
имущество „Банлар“ със седалище и адрес на
управление с. Подкова, община Кирково, област
Кърджали.
10358

Председател: Ш. Сюлейманов
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313. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ обявява конкурси за: асистенти по: 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура) – един, за нуждите на сектор „Тежка ат
летика“ към катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка
и спорт за всички“; 05.07.05 теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.
методика на лечебната физкултура) – автомобилен
спорт – един, за нуждите на сектор „Авто-мото“ към
катедра „Технически и ледени спортове”; 05.07.05
теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура) – плуване – един, за нуждите на кате
дра „Водни спортове”; 05.07.05 теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка
(вкл. методика на лечебната физкултура) – теория
и методика на физическото възпитание – един, към
катедра „Теория на физическото възпитание”; по чл. 68
КТ по 05.07.05 теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – кинезитерапия – един,
за нуждите на катедра „Теория и методика на кине
зитерапията“, всички със срок два месеца; доценти
по: 05.06.13 спортна психология – един, за нуждите
на катедра „Психология, педагогика и социология“;
05.07.05 теория и методика на физическото възпи
тание и спортната тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура) – един, за нуждите на катедра
„Мениджмънт на спорта“, сектор „Менидмънт на
спорта“, двата със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в об
щата канцелария на НСА „Васил Левски“, София,
Студентски град, ет. 1.
9735
96. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия – София, обявява конкурси за
асистенти по: 02.16.07 земеустройство към катедра
„Земеустройство и аграрно развитие“ – един, със
срок 3 месеца; 01.01.00 математика към катедра
„Математика“ – двама, със срок един месец от об
народването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, София, бул. Хр. Смирненски 1, тел.
963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
10209
85. – Техническият университет – София, обявява
конкурси за: доцент по 02.21.08 автоматизация на
производството (автоматизация на монтажа и автома
тични линии) – един, към катедра „Автоматизация на
дискретното производство със срок 3 месеца; асистенти
по: 01.02.01 теоретична механика – двама, към катедра
„Механика“ със срок 3 месеца; 02.21.04 компютърни
системи, комплекси и мрежи (информатика) – един,
към катедра „Програмиране и компютърни техноло
гии“ със срок 2 месеца; 01.02.03 строителна механика,
съпротивление на материалите – един, към катедра
„Съпротивление на материалите“ със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в университета – отдел „Човешки ресурси“,
тел. 965-32-05 и 965-26-24.
10154
445. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявя
ва конкурси за: професор по 02.15.01 технология и
механизация на строителното производство – един,
със срок 3 месеца; асистенти по: 01.01.04 математи
чески анализ (висша математика) – един; 01.01.12
информатика – един, двата със срок един месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи във
ВТУ „Тодор Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
10104
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155. – Висше училище Международен колеж – Албе
на, обявява конкурси за: доценти по: 05.02.20 социално
управление – един; 05.02.26 маркетинг – един; асистенти
по: 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност – един, 05.02.18 икономика
и управление (по отрасли) – един; 05.02.20 социално
управление – един, 05.02.21 организация и управление
на производството (по отрасли и подотрасли) – един,
05.02.24 организация и управление извън сферата на
материалното производство (по отрасли и подотрасли)
– един, 05.02.26 маркетинг – един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в колежа, Добрич, ул. България 3, стая
12, тел. 058/655612, e-mail: stanislav.ivanov@vumk.eu.
10334
111. – Техническият университет – Варна, обявява
конкурси за: асистенти по: 02.15.09 топлоснабдяване,
газоснабдяване, вентилация, акустика и осветителна
техника (отопление, вентилация и климатизация) – един
към катедра „Топлотехника и управление“; 02.01.49
– автомобили, трактори и кари – един към катедра
„Транспортна техника и технологии“ – двата със срок
един месец; 02.06.02 – електрически централи и под
станции (електрическа част на електрически централи и
подстанции) – един към катедра „Електроенергетика”;
02.04.03 – електротехнически материали и кабелна
техника (електротехнически материали) – един към
катедра „Електроенергетика“ – двата със срок 3 месеца;
преподаватели по: 05.04.20 – английски език – трима
към „Департамент езиково обучение“ – със срок един
месец; 05.07.05 – теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – един към катедра „Физи
ческо възпитание и спорт“ – със срок два месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, служба „Личен състав“, тел. 383-284.
10208
446. – Пловдивският университет „Паисий Хилен
дарски“ обявява конкурси за асистенти по: 01.01.12
информатика (по чл. 68, т. 3 КТ) – един; 05.04.01 те
ория и история на литературата (психолингвистика)
– един, двата със срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите – в ректората,
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.
10207
317. – Институтът по катализ при БАН – София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.05.18 хи
мия на твърдото тяло – един, за лаборатория „Нови
каталитични материали и наноразмерни катализатори“
със срок два месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 979-35-63.
10166
234. – Институтът за български език „Проф. Лю
бомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурс
за научен сътрудник по 05.04.17 български език за
нуждите на Секцията за съвременен български език
със срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института,
бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504,
тел. 872-23-02.
10247
926. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Клиничния
център по спешна медицина за доцент по 03.01.36
офталмология – един, за нуждите на Клиниката по
спешна офталмология на УМБАЛ „Царица Йоан
на – ИСУЛ“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на КЦСМ, Клиника по кардиология,
София, ул. Бяло море 8, тел. 9432 226.
10309

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

927. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Клиничен
център по ендокринология и геронтология за доцент
по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология за
нуждите на лабораторията по патоморфология и
цитодиагностика на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София, ул. Здраве
2, тел. 895 60 40.
10310
1. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата по
офталмология за доценти по 03.01.36 офталмология –
трима, за нуждите на Клиниката по очни болести
на УМБАЛ „Александровска“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – в Катедрата по офталмология, бул. Св. Г.
Софийски 1, тел. 9230 234, 9230 661.
10311
2. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедра
та по урология за доцент по 03.01.42 урология за
нуждите на Клиниката по урология към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 3 месеца от обнародва
нето в „Държавен вестник“. Документи и справки
– в Катедрата по урология, София 1431, бул. Георги
Софийски 1, тел. 9230356.
10312
926а. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по неврология за двама професори по 03.01.19 не
врология: един – за нуждите на Клиника по нервни
болести на УМБАЛ „Александровска“, и един – за
нуждите на Клиника по нервни болести на УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в Катедрата по неврология, Клиника
по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“,
София 1431, ул. Св. Георги Софийски 1, тел. 9230
484, от 8 до 16 ч.
10313
36. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс за доцент по
03.01.50 педиатрия – един, за нуждите на Клиника
по ревматология, кардиология и хематология към
СБАЛДБ – ЕАД, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в ли
чен състав на СБАЛДБ, София 1606, ул. Акад. Иван
Гешов 11, тел. 8154297.
10382
36а. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурси в Клинич
ния център по гастроентерология за доценти по:
03.01.14 гастроентерология – един, за нуждите на
Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“; 03.01.37 обща хирургия – един,
за нуждите на Клиниката по хирургия на УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ – двата със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в Клиника по гастроентерология на
Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, 1527 София, ул. Бяло
море 8, тел. 9432 263.
10383
939. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурси за:
професор по 03.01.29 епидемиология и доцент по
03.01.29 епидемиология – двата със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин
дом“, ет. 6, стая 669, тел. 952-38-44.
10455
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939а. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по ортопедия и травматология за доцент по 03.01.40
ортопедия и травматология за нуждите на Клиниката
по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“ със срок 3 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Клиниката по ортопедия и трав
матология, София, ул. Бяло море 8, тел. 9432-312,
9432-582, факс 9432-120.
10456
939б. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по ортопедия и травматология за доцент по 03.01.40
ортопедия и травматология за нуждите на Клини
ката по онкоортопедия към УСБАЛО „Б. Бойчев“
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията на
УСБАЛО „Б. Бойчев“, София, бул. Никола Петков
56, тел. 8181-750, факс 9555 312.
10457
21. – Медицинският университет – Плевен, обявява
конкурс за доцент по 03.01.53 социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията
(здравни грижи) в катедра „Сестрински терапевтич
ни грижи“ към факултет „Здравни грижи“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет –
Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар – стая 105, тел. 064/884-184.
10428
77. – Департаментът по езиково обучение и сту
дентски спорт при МУ – София, обявява конкурси
за доценти по: 05.04.17 български език (с оглед на
медицинската терминология) – един; 05.07.03 мето
дика на чуждоезиковото обучение (английски език)
– един, със срок 3 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Справки и документи – Медицински
универститет, Департамент по езиково обучение,
София, ул. Здраве 2, канцелария на департамента,
тел. 9230 279.
10083
53. – Институтът по животновъдни науки – Кос
тинброд, обявява конкурс за научни сътрудници по:
04.02.04 хранене на селскостопанските животни и
технология на фуражите – един; 01.06.17 физиология
на животните и човека – един, със срок два месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
те се приемат в Института по животновъдни науки,
Костинброд, тел. 0721/66029.
10210
93. – Опитната станция по соята – Павликени,
обявява конкурси за: старши научни сътрудници
ІІ ст. по: 04.01.05 селекция и семепроизводство на
културните растения – двама – един със срок два
месеца и един със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – Опитна
станция по соята, 5200 Павликени, бул. Руски 61,
тел. 0610/52153 – централа, и 0610/52275 – директор.
10246
252. – Институтът по лозарство и винарство – Пле
вен, обявява конкурс за научен сътрудник по 04.01.17
лозарство със срок един месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института, ул.
Кала тепе 1, тел. 064/82 64 90.
10332
405. – Институтът по зеленчукови култури „Мари
ца“ – Пловдив, обявява конкурси за: старши научен
сътрудник І ст. по 04.01.05 – селекция и семепроиз
водство на културните растения – един; научен съ
трудник по 01.05.04 – аналитична химия – един, двата
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със срок два месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Брезовско
шосе 32, Пловдив, тел. 032/95 22 95.
10206
96. – Институтът по овощарство – Пловдив, обявява
конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 04.01.15
овощарство, със срок два месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12, тел.
032/692 349.
10333
35. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Добрич, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на с. Крушари, община Крушари, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по ге
одезия, картография и кадастър – Добрич.
10128
37. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Кюстендил, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
частта извън урбанизираната територия на с. Пастра,
община Рила, които са в службата по геодезия, кар
тография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър –
Кюстендил, само относно несъответствие с данните
от картата на възстановената собственост, ползвана
при създаването им.
10473
35а. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР
съобщава, че са приети кадастралната карта и кадас
тралният регистър на недвижимите имоти за землището
на Борово, община Борово, и с. Иваново, община
Иваново, които са в службата по геодезия, картогра
фия и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по тях пред
Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.
10129
36. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на Котел (без територията на вилна зона
„Чукарите”), община Котел, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и възраже
ния по тях пред Службата по геодезия, картография
и кадастър – Сливен.
10130
5. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на гр. Мадан, община Мадан, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Смолян.
10278
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5а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
територията на район „Оборище“ и за част от район
„Овча купел“, включваща ж.к. Овча купел 1, ж.к.
Овча купел 2 и Овча купел – старата част, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – София.
10279
1. – Службата по геодезия, картография и када
стър – Стара Загора, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на с. Шейново и с. Енина, община
Казанлък, Мъглиж, община Мъглиж, и Гурково, об
щина Гурково. Кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и възраже
ния по тях пред Службата по геодезия, картография
и кадастър – Стара Загора.
10131
2. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Търговище, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на гр. Омуртаг, община Омуртаг, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по ге
одезия, картография и кадастър – Търговище.
10132
5б. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Ямбол, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на с. Странджа, община Болярово, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ямбол.
10280
791. – Община Габрово на основание чл. 30
ЗПСК обявява сключена приватизационна сделка
след пулбичен търг с явно наддаване на обект УПИ
І-98 за обществено обслужващи дейности с площ
3350 кв.м заедно с баня, гараж, бивша мелница и
склад в с. Лесичарка, община Габрово, закупено от
„Денис инвест“ – ЕООД, със седалище с. Лесичар
ка, община Габрово, представлявано от Десислав
Цветанов Димитров, за 41 870 лв. на разсрочено
плащане за 6 месеца.
10087
76. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план за трасе на обект „Отвеждащ
колектор за пречистени води от ПСОВ до р. Яне
щица, м. Садината, землище на с. Яна, ЕКАТТЕ
87401, масив 49, 62 и 40, който е изложен в район
„Кремиковци“. Заинтересуваните могат да обжалват
плана по реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Кремиковци“.
10055
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25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за регулация и застрояване с придружаващите го
схеми и материали на м. Дианабад в граници: бул. Г.
М. Димитров; бул. Драган Цанков, ул. Тинтява, ул.
Дървенишко шосе, ул. Александър Пеев, ул. Никола
Габровски, УПИ VІІІ – за корекция на река и озе
леняване от кв. 14; УПИ ХІV – за корекция на река
и озеленяване от кв. 22-Б, и УПИ ІV – за корекция
на река и озеленяване от кв. 22-А. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта чрез
район „Изгрев“.
10163
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че в условията на чл. 124, ал. 2
и чл. 16 ЗУТ е изработен проект на план за регу
лация и застрояване с придружаващите го схеми и
материали на м. „Студентски град“ в граници: бул. Г.
М. Димитров, улица от о.т. 14Б – о.т. 26 – о.т. 66
– о.т. 170 – о.т. 176 – о.т. 175 – о.т. 13Г – о.т. 15 до
о.т. 465; улица от о.т. 465 – о.т. 510 – о.т. 511 – о.т.
512 до о.т. 515; бул. Климент Охридски. От проекта
се изключват невлезли в сила предходни подробни
устройствени планове. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта чрез
район „Студентски“.
10471
214. – Община Асеновград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите по Закона граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10362
10. – Община Батак на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – план
за улична регулация на обект: от о.т. № 1001 на мес
тен път до полски път – 025169, местност „Корията“,
община Батак, ЕКАТТЕ 02837, област Пазарджик,
който е изложен в общината, ет. 1, стая № 5. На
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ в едномесечен срок заин
тересуваните могат да направят писмени възражения
до общинската администрация.
10452
87. – Община Белене на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списък № 1 на правои
мащите граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове за 2009 г. е изготвен и поставен на публично
място на таблото на І етаж на общинска администра
ция Белене. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
10086
11. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че са изработени проекти на: ПУП –
парцеларен план за „Монтаж на вятърни електро
генератори“ за ПИ № 66250.12.65, № 66250.28.89 и
№ 66250.33.12 по кадастралната карта на с. Сенокос,
община Балчик; ПУП – парцеларен план за „Канали
зационен тласкател за захранване на ПИ 02508.7.149“;
ПУП – парцеларен план за „Уличен водопровод за
захранване на ПИ 02508.7.149“; ПУП – парцеларен
план за „Подземен електропровод 20 kV – захранване
на БКТП в ПИ 02508.7.149“. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявяването за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
към Община Балчик.
10091
734. – Община Бобошево на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са приети помощен
план и план на новообразуваните имоти за земи по
§ 4 ЗСПЗЗ в графичен и цифров вид за м. Загре
ните в землището на с. Бадино, община Бобошево,
област Кюстендил, който е изложен в сградата на
общината – Бобошево, ул. Иван Кепов 3, ет. 1, стая
16. Съгласно чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
10088
16. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е
изготвен проект на ПУП – ПУР за връзка на обслуж
ваща улица с път Бургас – Средец за обслужване на
поземлени имоти с пл. № 723, 747, 776, 777 и 740 в
промишлена зона „Меден рудник“, който е изложен за
разглеждане в ТД „Възраждане“. 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 в „Държавен вестник“.
9951
16а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че
е изготвен проект на ПУП – ПУР за трасе на пътна
връзка за обслужване на новообразувани УПИ ІV-49
и V-50 в масив 52 в местността Султан тарла в земли
щето на с. Рудник, който е изложен за разглеждане в
кметството на с. Рудник. 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 в „Държавен вестник“.
9952
16б. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че
е изготвен проект на ПУП – парцеларен план за
трасета на пътната връзка и обслужващите улици
за обслужване на имоти пл. № 66, 96, 97, 98, 99,
100 и 101 в масив 37 в местността Голямата нива в
землище Банево, който е изложен за разглеждане
в кметството в Банево. 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 в „Държавен вестник“.
9953
225. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
за трасета на пътната връзка за „Шато Маринка“ в
УПИ І-30 и ІІ-31 в местността Тодорови колиби в
землище Маринка, който е изложен за разглеждане
в стая 401 на община Бургас. 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 в „Държавен вестник“.
10137
1. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че
е изготвен проект на ПУП – ПУР за разширение
на кв. Сарафово, масив 14 и 15, м. Манаф хенде и
Манастирското, който е изложен за разглеждане в
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стая 409 на община Бургас. 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 в „Държавен вестник“.
10138
26. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава че е изготвен проект на ПУП – ПРЗ
и паркостройствен план на парк „Езеро“ – Бургас,
който е изложен за разглеждане в стая 411 на община
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10397
73. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
на план-схеми – електрическа, за водоснабдяване и
канализация към ПУП за ПИ № 039004, местност
„Устито“ в землището на Дебелец, община Велико
Търново, който се намира в стая № 8 в кметство
Дебелец и може да бъде разгледан всеки присъст
вен ден. Пряко заинтересуваните собственици имат
право на възражения пред кмета на община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“.
10285
76. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за частично изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване за УПИ VII – за жилищни нужди и
обществено обслужване от кв. 644, и УПИ I – за
жилищни нужди и обществено обслужване, и УПИ
III – за смесено предназнчение от кв. 643 по плана
на Велико Търново, който се намира в общинската
администрация, стая 519. 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 кмета на община Велико Търново.
10393
366. – Общинската служба по земеделие – Ве
линград, на основание чл. 18д, ал. 7 във връзка с
чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или на
упълномощени от тях лица) за възстановяване на
собствеността върху земеделски земи в землището
на Сърница (ЕКАТТЕ 70648), община Велинград,
област Пазарджик, че са изработени карта и ре
гистър на имотите в съществуващи стари реални
граници на масиви № 111, 112, 113 и 161, които са
изложени в кметството. На основание чл.18д, ал. 8
ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да
направят писмени възражения пред общинската
служба по земеделие в 14-дневен срок обнародването
в „Държавен вестник“.
10281
367. – Общинската служба по земеделие – Ве
линград, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка
с чл. 27а, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите
(или на упълномощени от тях лица) за обезщетяване
със земеделски земи в община Велинград, област
Пазарджик, че ще бъде извършен въвод във владение
съгласно изработения и обявен план за обезщетение.
Графикът по дати и местности и обявяването в „Дър
жавен вестник“ са изложени в общинската служба
по земеделие и гори. При извършването на въвода
общинската служба по земеделие съставя протокол
съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
10306
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5. – Община Ветово на основание чл. 128, ал .2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за техническа инфраструктура – подземна оптична
мрежа за електронни съобщения на КТ „Делта“ на
територията на община Ветово, област Русе. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложе
ния и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация Ветово.
10337
7. – Община Ветово на основание чл. 128, ал. 2 във
връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (ПУП) – из
менение на план за регулация (ИПР) и изменение
на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ І-1344, 1344а
в кв. 117 по плана на гр. Ветово, община Ветово,
област Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно
месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени възра
жения, предложения и искания по проекта на ПУП
до общинската администрация Ветово.
10338
722. – Община Иваново, област Русе, на ос
нование чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка със
заповед № РД-46-494 от 22.VІІІ.2003 г. на МЗГ и
№ РД-02-04-454 от 22.VІІІ.2003 г. на МРРБ съобщава,
че с протокол № 17 от 2.VІ.2009 г. на комисията,
назначена със заповед № 9500-266 от 30.V.2009 г. на
областния управител на област Русе е изработен
и приет помощен план и кадастрален регистър на
новообразуваните имоти по § 4к ЗСПЗЗ на земли
щето на с. Красен, м. Харманите, община Иваново,
област Русе, който е изложен в община Иваново,
ул. Олимпийска 75, служба „Устройство на терито
рията“, ет. 1. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по плана
пред кмета на общината.
10089
113. – Община Кричим, област Пловдив, на ос
нование чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са
изготвени планове на новообразуваните имоти на зе
меделски земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за местностите
Тепелика, Гарваница, Сух дол, Братвич, Текен тепе,
Драгодан, Гегова ада, Гергевец, Чучура, Узун Алан,
Янък Таш, Баталите, Маджарица, Орта бала, Череп
алча, Турски гробища и Бем бала в землището на
Кричим. Плановете са изложени в административ
ната сграда на община Кричим – ет. 1, стая 6. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок
от обнародването заинтересуваните лица могат да
представят в писмен вид своите възражения и искания
пред община Кричим.
10335
518. – Община Ловеч на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен
план и план на новообразуваните имоти за местност
Могилата в строителните граници на Ловеч, които
с останалата документация са изложение в стая 101
на областния управител. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата
ги документация да кмета на общината.
10287
9. – Община Монтана на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява, че пред сградата на об
щината е изложен списък на правоимащи жилищ
но-спестовни вложители. На основание чл. 6, ал. 3
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от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10090
16. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП
– парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – „Кабелно ел. захранване на имот
№ 000285 в землището на с. Коньово, община Нова
Загора“, преминаващ през ПИ 000283, 000223, 000290
и 000311 по КВС на с. Коньово, община Нова Загора,
област Сливен, който е изложен за разглеждане в
отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10470
13. – Община Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изра
ботен проект на подробен устройствен план – ПР
за УПИ І, ІІ, ІІІ и ХVІІ от кв. 150; УПИ ІІІ от кв.
151; УПИ І, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ от кв. 153 по плана
на Нови пазар и ПЗ в УПИ ХХ, ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ
от кв. 150 за изграждане на „фотоволтаични цен
трали“ и „завод за асемблиране на фотоволтаични
панели“. Проектът може да бъде разгледан в стая
402 на общинска администрация Нови пазар. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10004
18. – Община Оряхово на основание чл. 13а,
ал. 6, т. 1 ППЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните
собственици, че е изработен помощен план на зе
меделски земи с възстановено право на собственост
в строителните граници на с. Лесковец, община
Оряхово, в кв. № 46, 47 и 48. На основание чл. 13а,
ал. 7 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по пла
новете и придружаващата ги документация до кмета
на общината.
10469
37. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП –
план за релугация и застрояване и схемите към него,
окончателен проект на част „Руски I“ и „Руски II“,
представляваща територията, заключена между бул.
Цар Освободител, бул. Александър Стамболийски, бул.
Христо Ботев и ул. Любен Боянов, който е изложен
в центъра за информация и услуги на гражданите в
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едноме
сечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10396
5. – Областният управител на област с адми
нистративен център – Пловдив, в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено
разрешение за строеж № РЗШ-01-5 от 11.VІІІ.2009 г.
на възложителя „Устрем“ – ЕООД, Пловдив, ЕИК
115098720, да извърши строително-монтажни рабо
ти съгласно одобрения на 6.VІІІ.2009 г. технически
инвестиционен проект за строеж четвърта катего
рия: „Хибридно влакнесто-оптична и коаксиална
електронна съобщителна мрежа“, с трасета, пре
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минаващи през териториите на община Хисаря и
община Калояново, област Пловдив. Разрешението
за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект
могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица
чрез органа, издал разрешението за строеж, пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването.
10454
3. – Община Рудозем на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правои
мащите граждани по ЗУПГМЖСВ е изготвен и е
обявен на информационното табло в сградата на
общината, ет. 1.
10336
914. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план
(ПП) за трасе на захранващ водопровод за нуждите
на проектна водопроводна мрежа на с. Руен, област
Бургас, който е изложен в стая № 23 в сградата на об
щината – с. Руен 8540, ул. Първи май 18, област Бургас.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
своите писмени искания, предложения и възражения
по проекта за ПУП до общинската администрация.
10233
915. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план (ПУП) за пречиствателна станция на
отпадъчни води, довеждащ и заустващ колектор към
нея за нуждите на проектна канализационна мрежа на
с. Руен, община Руен, област Бургас, който изложен
в стая № 23 в сградата на общината – с. Руен 8540,
ул. Първи май 18, област Бургас. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят своите писмени
искания, предложения и възражения по проекта за
ПУП до общинската администрация.
10234
916. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план
(ПП) за трасе на захранващ водопровод за нуждите
на проектна пречиствателна станция за отпадъчни
води от с. Планиница, община Руен, област Бургас,
който е изложен в стая № 23 в сградата на община
та – с. Руен 8540, ул. Първи май 18, област Бургас.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
своите писмени искания, предложения и възражения
по проекта за ПУП до общинската администрация.
10235
917. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план (ПУП) в съставка парцеларен план
(ПП) за трасе на тласкател от ПС „Планиница“ към
напорен водоем за нуждите на проектна водопроводна
мрежа на с. Планиница, община Руен, област Бургас,
който е изложен в стая № 23 в сградата на община
та – с. Руен 8540, ул. Първи май 18, област Бургас.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
своите писмени искания, предложения и възражения
по проекта за ПУП до общинската администрация.
10236
918. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) за пречиствателна станция
за отпадъчни води, довеждащ и заустващ колектор
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към нея за нуждите на проектна канализационна
мрежа на с. Планиница, община Руен, област Бур
гас, който е изложен в стая № 23 в сградата на
общината – с. Руен 8540, ул. Първи май 18, област
Бургас. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят своите писмени искания, предложения
и възражения по проекта за ПУП до общинската
администрация.
10237
25. – Община Русе на основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ
и чл. 28, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени:
помощен план (план на бившите собственици и план
на ползвателите) и план на новообразуваните имоти
за землището на с. Червена вода, м. Коцева чешма,
землището на с. Д. Абланово, м. Пачева чешма (В
село), и за землището на Мартен – м. Калето. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения до общината.
10054
8. – Община Самуил, област Разград, на осно
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект – „Допълнително водоснабдяване на с.
Самуил и с. Кривица“ в землищата на селата Кри
вица, Богомилци и Самуил, община Самуил, който
е изложен за разглеждане в сградата на общинската
администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писме
ни възражения, предложения и искания по проекта
до община в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10085
9. – Община Сандански на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава на заинтересуваните
граждани, притежатели на многогодишни жилищ
носпестовни влогове, че изготвеният проектосписък
за 2009 г. по групи жилищноспестовни влогове е
изложен на таблото в партера на общинска адми
нистрация Сандански. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът може да бъде обжалван
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
10308
8. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за проектно трасе на водо
провод за с. Златолист, община Сандански, който е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10053
118. – Община Сапарева баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Самостоятелни писти за алпийски ски
и сноуборд“, находящи се в поземлени имоти
с идентификатори № 65365.210.84, 65365.210.89,
65365.210.117 и 65365.210.85 по кадастралната карта
на Сапарева баня, одобрена със заповед № РД-18-15
от 19.II.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК
– София, изработен на основание чл. 109, ал. 1, т. 3
и чл. 110, ал. 5 ЗУТ, решение № 15 от протокол
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№ 21 от 19.V.2009 г. на Общинския съвет – Сапарева
баня, и съобразен с изискванията на Наредба № 8
за обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10483
23. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – пар
целарен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Ел. проводно
отклонение 20 КВ до поземлен имот 37530.31.30, м.
Ярамли в землището на с. Ковачите, община Сливен“,
който е изложен в общината, стая 38. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
10394
24. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – пар
целарен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Ел. проводно
отклонение 20 КВ до поземлен имот 036046 в земли
щето на с. Тополчане, община Сливен“. Проектът е
изложен в общината, стая 38. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
10395
964. – Община Сопот на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСППЗ обявява, че е изработен план на новоо
бразувани имоти, изготвен на основание § 4к, ал. 1
ЗСПЗЗ за м. Пайталка (Таушан дере) и Асарлъка в
землището на с. Анево, община Сопот, които са изло
жени в сградата на общината. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по пла
новете и придружаващата документация до кмета
на община Сопот.
10005
2. – Община Търговище на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на пра
воимащите по ЗУПГМЖСВ е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10363
526. – Общинската служба по земеделие – гр. Хи
саря, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава
на заявителите за обезщетяване със земеделски земи в
община Хисаря, област Пловдив, че е изготвен планът
за обезщетяване за територията на общината, който
е изложен за разглеждане в общинската служба по
земеделие и не подлежи на обжалване.
10286
10. – Община Хисаря на основание чл. 5, ал. 1
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоима
щите граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове за 2009 г. е изложен в сградата на община
Хисаря, ул. Ген. Гурко 14, партерен етаж. На осно
вание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи
на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9950
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672. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за външно ел. захранване
на приемателно-предавателна станция VA 4239 на
„БТК“ – АД, с. Крапец, община Шабла, засягащи
трасе поземлени имоти № 39493.15.60 и 39493.15.61
в землище с. Крапец, община Шабла, с възложител
„БТК“ – АД, София, който се намира в общинската
администрация Шабла, стаи 104 и 105. В едномесечен
срок от обнародването заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
Шабла.
10155
3. – Областният управител на област Шумен на
основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
обявява, че е издал на Национална агенция „Пътна
инфраструктура“, София, разрешение за строеж № 1
от 20.VII.2009 г. за обект: „Рехабилитация на пътната
инфраструктура – Лот 6”: Път I-7 Шумен – Велики
Преслав – Върбица, участък: от км 122+300,00 до
км 149+316,06 и път I-7 Шумен – Велики Преслав –
Върбица, участък: от км 166+548,00 до км 180+232,87
на територията на общини Шумен, Велики Преслав и
Върбица, с обща дължина 40,701 км. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен
срок от обнародването му.
10453
178. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план) за
ел. проводно отклонение 20 KV (подземен кабел) от
ПИ 000298 през поземлени имоти № 000299, 000289
и 015046 до ПИ 015047 по КВС на землище с. Дра
жево, община „Тунджа“, който е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
10211
269. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план) на
трасе на ел.кабел 20 kV през поземлен имот № 000072
до поземлен имот № 007093 по КВС на землище с.
Ханово, който е на разположение на заинтересува
ните лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу
ваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
10451

СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, въззивно отделение,
ІІ А състав, призовава Ангел Василев Пепелянков
с последен адрес София, ж. к. Дианабад 35, вх. А,
ет. 2, ап. 7, да се яви в съда на 8.Х.2009 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр. д. № 3965/2007, заведено от
„Инпласт“ – ООД. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10482
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Варненският окръжен съд, гр. отделение обявява,
че е образувано гр. д. № 136/2009 по предявен от
Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, представлявана от председателя
Стоян Кушлев, срещу Николай Манолов Николов,
ЕГН 7310030963, и Марина Добрева Николова, ЕГН
6910141015, двамата с постоянен и настоящ адрес:
Варна, ул. Момина сълза 2, ет. 4, ап. 10, иск по реда
на чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД за отнемане в полза на
държавата на придобитото от ответниците имущество,
а именно: от Николай Манолов Николов и Марина
Добрева Николова, с правно основание чл. 10, във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. поземлен имот във Варна, м. Максуда, общо с
площ по удостоверение за данъчна оценка – 6806 кв.
м, а по скица – 7105 кв. м, включващ от разделения
на 13 части по КП 1956 г. на ЗПЗ – Варна, ПИ 5166,
идентичен с ПИ № 278, 279 и 280 по помощния КП
на ЗПЗ – Варна, следните части: част № 2 с площ
1435 кв. м и части № 3, 4 – общо с площ 4209 кв. м,
при граници на ПИ 5166: ПИ № 282, 284, 277, 276,
275 и 274, придобит с НА № 59, том ІІІ, рег.№ 9567,
дело № 432 от 19.ХІІ.2002 г. /вх. рег. № 19864 от
20.ХІІ.2002 г., акт № 127, том LІХ, дело № 13282 от
2002 на СВ – Варна; пазарна стойност към март
2007 г. – 295 300 лв.;
2. недвижим имот: апартамент № 41 във Варна, ІV
зона, ж. к. Възраждане, бл. 18, вход 2, ет. 6, състоящ
се от стая, кухня, баня-тоалетна, дрешник и входно
антре, със застроена площ 40,40 кв. м, при граници:
ап. 40, ап. 42, стълбище и зелени площи, ведно с при
надлежащото му избено помещение № 41, с площ 2,0
кв. м, при граници: абонатна станция, избен коридор,
изба на ап. 48 и изба на ап. 40, както и 0,508 % ид. ч.
от общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, закупен с нот. акт № 1, том VІ, рег.
№ 11515, дело № 816 от 15.ХІІ.2006 г. (вх. рег. № 35788
от 15.ХІІ.2006 г., акт № 56, том СХVІІ, дело № 27599
от 2006 г. на СВ – Варна), закупен за 20 000 евро,
равностойност в левове – 38 116,60 лв.;
3. лек автомобил „Дайхатсу Фероза“ с ДК № В
7601 СН, рама № JDA00F300000322296, двигател
№ 028069, дата на първа регистрация 1.ІІІ.1991 г.,
придобит съгласно договор от 29.ХІІ.2003 г.; пазарна
стойност към март 2007 г. – 2500 лв.;
4. лек автомобил „АУДИ 80“ с ДК № В 5254 КВ,
рама № WAUZZZ8CZNA154248, придобит съгласно
договор и фактура № 824 от 23.І.2006 г.; пазарна
стойност към март 2007 г. – 6000 лв.;
5. сумата 22,56 лв., наличност по спестовен влог
№ 6269858 в „Банка ДСК“ – ЕАД, РЦ Варна, филиал
Долни чифлик;
от Николай Манолов Николов и Марина Добрева
Николова, с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
6. лек автомобил „ВАЗ 21011“ с ДК № В 4604 КК,
рама № 2694918, двигател № 3090559, дата на първа
регистрация 14.VІІ.1978 г., собственост от 22.І.1997 г.;
пазарна стойност към януари 2008 г. – 250 лв.;
от Николай Манолов Николов и Марина Добрева
Николова, с правно основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
7. сумата 25 561,70 лв. от продажбата на част № 6
с площ 1461 кв. м от поземлен имот във Варна, м.
Максуда, общо с площ по удостоверение за данъчна
оценка – 6806 кв. м, а по скица – 7105 кв. м, включ
ващ от разделения на 13 части по КП 1956 г. на ЗПЗ
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– Варна, ПИ 5166, идентичен с ПИ № 278, 279 и 280
по помощния КП на ЗПЗ – Варна, следните части:
част № 2 с площ 1435 кв. м и части № 3, 4 – общо
с площ 4209 кв. м, при граници на ПИ 5166: ПИ
№ 282, 284, 277, 276, 275 и 274, придобит с НА № 59,
том ІІІ, рег. № 9567, дело № 432 от 19.ХІІ.2002 г. /
вх. рег. № 19864 от 20.ХІІ.2002 г., акт № 127, том LІХ,
дело № 13282 от 2002 г. на СВ – Варна;
8. сумата 37 000 лв. от продажбата на битова
част трети етаж със застроена площ 414,06 кв. м и
разгъната застроена площ от 452, 28 кв. м, състояща
се от пет склада, офиси със санитарни възли, при
граници: от три страни път и склад № 13, заедно
с припадащите є се 2,8369 % идеални части от
общите части на сградата, в която се намира скла
дът, представляваща метално хале с битова част,
изградено в парцел Прамер – ІІІ Метал по плана
на Западна промишлена зона на Варна, целият
5216 кв. м, при съседи: от три страни път и парцел
„Прамел ЕАД – І“, отчужден с НА № 29, том ІV,
рег. № 7668, дело № 589 от 8.ІХ.2005 г. /акт № 28,
том LХХІІ, дело 17054 от 2005 г. на СВ – Варна;
9. сумата 26 020, 20 лв. от продажбата на първи
етаж от жилищна сграда във Варна, ул. Мара Гидик
25, със застроена площ 108,12 кв. м, състоящ се
от входен коридор, две спални, хол, столова, баня,
тоалетна и ниша, при граници: двор, стълбищна
площадка и двор, заедно с принадлежащото му
избено помещение 10 кв. м при граници: коридор,
двор и изба на етаж втори, ведно с таванско по
мещение с площ 14 кв. м, при граници: коридор,
Снежанка Савова и Никола Илиев, както и 29,812
% ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху държавна земя, съставляваща
урегулиран поземлен имот № ІІІ-1877, кв. 91 по
плана на Варна, при граници: ул. Мара Гидик, УПИ
№ ІV-1876, VІ-1874 и ІІ-1878, отчужден с НА № 88,
том ІІІ, рег. № 9690, дело № 390 от 7.ХІІ.2001 г./акт
№ 85, том L, дело 11214 от 2001 г. на СВ – Варна;
10. сумата 1000 лв. от продажбата на лек автомо
бил „Джип Гранд Чероки“, с ДК № В 0448 СВ, рама
№ 1J4GWB841XY503132, двигател № YM73B13845,
дата на първа регистрация 14.ІХ.1999 г., отчужден
съгласно договор от 18.V.2001 г.
Производството е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 4.ІІ.2010 г. в 13,30 ч.,
на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.Указва на
зинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху описаното имущество най-късно
в първото по делото заседание и по реда на чл. 29
ЗОПДИППД.
10463
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3295 от
30.ІХ.2007 г. по ф.д. № 1841/93 допуска прилагането
на годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Пирин
стройинженеринг“ – ЕАД, Благоевград.
39788
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3369 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 1959/2007 вписва за „Агрофорс“ –
ООД (рег. по ф.д. № 1107/2007 по описа на Добричкия
окръжен съд) промяна на седалището и адреса на
управление от Добрич, ж.к. Дружба 2, бл. 14, вх. Е,
ап. 16, на Петрич, ул. Генерал Тодоров 12.
39789
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Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2963 от
10.IХ.2007 г. по ф. д. № 1749/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Бови 99“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление с. Черниче, ул. Христо
Ботев 20, община Симитли, с предмет на дейност:
търговия със собствено изработени произведения
на изкуството, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; продажба
и търговия на стоки от собствено производство, на
строителни материали, дървен материал, промишлена
и битова електроника, електрическа техника, храни
телни и други стоки, машини и съоръжения, резервни
части, полуфабрикати и готови изделия в страната и
в чужбина; производство, изкупуване, преработка и
продажба на животинска продукция; таксиметрови
услуги; дърводелски услуги, авторемонтни услуги;
търговско представителство и посредничество; коми
сионни, спедиционни и превозни сделки; складови
сделки; сделки с интелектуална собственост; хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; лизинг, по
купка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; внос и продажба на автомобили и
резервни части за тях и посредничество при извърш
ване на сделки с недвижими имоти, строителство и
строително-ремонтни работи, транспортни услуги в
страната и чужбина, спедиционни и складови сделки;
вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав Ива
нов Янчев и Виктория Милкова Петрова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
37240
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3087 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1817/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Анджи ко
мерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ж. к. Спартак, бл. 36, ап. 15, с предмет
на дейност: сделки по строителство на нови сгради;
сделки по реставрация, укрепване и естетизиране на
жилищни и промишлени сгради; сделки по изграж
дане и управление на центрове за продажба на стоки
и услуги в сферата на строително-монтажни работи;
сделки по производство, дистрибуция и продажба
на промишлени и непромишлени стоки (в т. ч. и
хранителни); сделки по производство и продажба на
непреработена земеделска продукция. Дружеството е
с капитал 5500 лв., с едноличен собственик на капи
тала Виталий Анатоливич Шестункин, представлява
се и се управлява от управителя Любов Попова и е
с неограничен срок.
37241
Благоевградският окръжен съд на основа
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3111 от 20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1827/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„По – Ва транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Стефан Стамболов 48,
ап. 1, с предмет на дейност: траснспортни услуги в
страната и в чужбина; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и посредни
чество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лизинг; сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, програмни,
информационни и импресарски услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едно
личен собственик на капитала Лампрос Тилемахос
Натсиос, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37242
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3114 от
20.IХ.2007 г. по ф. д. № 1830/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Самърсет“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к.
Еленово, бл. 212, вх. Б, ет. 3, ап. 5, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия на
селскостопанска и друга продукция, услуги; търговско
представителство и посредничество; хотелиерски,
туристически, туроператорски, рекламни, информа
ционни, програмни, педагогически, финансово-сче
товодни и преводачески услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем; складови, спедиционни и пре
возни сделки и услуги в страната и чужбина; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост; добив
и преработка на дървен материал. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Татяна Кирилова
Симеонова и Иван Николаев Симеонов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
37243
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3048 от 17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1638/2006 промени
за „Форте кард – ГД“ – ООД: вписва като прокурист
Филип Валентинов Миланов.
37244
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3013
от 13.IХ.2007 г. по ф. д. № 1774/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Пелекис
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Черно море 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в страната или в чужбина в техния първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, дърводобив и дървопреработ
ване, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в стра
ната и в чужбина с лек и товарен превоз, складови
сделки, шивашки услуги, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
посредническа дейност по наемане на български
граждани на работа в страната и в чужбина, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Константинос
Николаос Пелекис, който го представлява и управлява,
и е с неограничен срок.
37245
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2994 от
13.IХ.2007 г. по ф. д. № 1765/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вю“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Победа 6, ет. 4, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, в т. ч.
дърводобив и дървопреработване; продажба на стоки
от собствено производство; сделки с интелектуална
собственост, в т. ч. проектиране, хотелиерски, ту
ристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; продуцентска дейност,
график-дизайн, фотография; маркетинг, моделиерство;
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дрогерия; продажба на медицински съоръжения и
лекарствени средства; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки, в т. ч. международни товарни и автобусни
превози, таксиметрови превози; складови, строител
ни и лицензионни сделки, стоков контрол, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Божана Христова Татарска, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37246
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 2934 от 4.IХ.2007 г. по ф. д. № 1417/94 промени за
„Агромеханизация – Беласица“ – ЕООД: освобождава
като едноличен собственик на капитала държавата;
вписва като едноличен собственик на капитала „ВГД
комерс“ – ЕООД, Петрич (рег. по ф. д. № 924/99 по
описа на БлОС), със седалище и адрес на управле
ние Петрич, ул. Шосето за София – Оранжериите;
освобождава като управител Георги Стефанов Тренев;
вписва като управител Галина Димитрова Георгиева,
която ще управлява и представлява дружеството;
премества седалището и адреса на управление от
с. Камена, община Петрич, в Петрич, ул. Шосето за
София – Оранжериите.
37247
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3059 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1800/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ва партнърс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Тодор Александров 21, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж
ба в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия с горива и петролни продуктти, транспорт
на петролни продукти, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, услуги по разпространение на
печатни изделия, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, рекламна и
издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Андонов Данаилов и Андон
Стоилов Данаилов, които го представляват и упра
вляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
37248
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3056 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1798/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Юрокас“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Първомай,
ул. Отец Паисий 29, община Петрич, с предмет на
дейност: извършване на следните търговски сделки:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, обработен или преработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
дърводобив, обработка, преработка и продажба на
дървесина; търговско представителство и посред
ничество; комисионни, спедиционни, транспортни;
складови сделки; хотелиерство, ресторантьорство,
туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, автомонтьорски и автоте
некеджийски, шивашки, фризьорски и козметични
услуги; доставка на автомобили, камиони, автотрак
торна техника и пътно-строителни машини; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба; инженеринг, проектиране и изграждане на
вътрешни ел. инсталации, монтаж и ел. монтажна
дейност, електроуслуги, изграждане и ремонт на В и
К инсталации, ремонт на битова техника; търговия
с петрол и петролни продукти. Дружеството е с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анна Димитрова Юрукова, която го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37249
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3057 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1799/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „ГД билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к.
Еленово 1, ул. Георги Андрейчин, до бл. 20 – супер
маркет, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство, хотелиерски, туристиче
ски и рекламни сделки; програмни, имперсарски и
туроператорски услуги; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни, превозни;
складови сделки; покупка и строеж на недвижими
имоти с цел продажбата им; външнотърговска дейност;
сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Атанас Александров Атанасов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
37250
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3054 от 17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1796/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Габи – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Струма 19, вх. В, ап. 11,
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 в страната и в
чужбина; търговско представителство и посредничест
во; комисионни, спедиционни и превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина; складови
и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; маркетинг и реклама;
лизингови и лицензионни сделки; счетоводство и одит;
посреднически и издателски услуги; металообработ
ващи; водопроводни; фотографски услуги и услуги
по поддържане, ремонт и монтаж на металорежещи,
металообработващи и дървообработващи машини;
авторемонтни, автотенекеджийски, монтьорски; ши
вашки; охранителни; информационни и програмни
услуги; хотелиерски, туристически, селски туризъм
и таксиметрови услуги; хранително-вкусови услуги
по производство и преработка на млечни, месни,
растителни и селскостопански продукти; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Мария Зафирова
Николова, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37251
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3055 от
18.IХ.2007 г. по ф. д. № 1797/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „К2 – инжене
ринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Георги Урумов 51, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в стра
ната и в чужбина; продажба на стоки от собствено
производство в страната и в чужбина; търговско
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представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина; комисионни, спеди
ционни и превозни сделки в страната и в чужбина;
складови сделки и стоков контрол; лицензионни
сделки и лизинг; сделки с интелектуална собственост;
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги; туристически услуги, вкл. ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност и туристическа
агентска дейност; покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти в страната и в чужбина с цел
продажба и/или отдаване под наем; комисионерска
дейност в страната и в чужбина; таксиметров превоз
на пътници в страната и в чужбина; проектантска
дейност; счетоводни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Красимир
Кирилов Точев, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
37252
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3053 от
17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1795/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сати“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Корница, ул.
Александър Стамболийски 8, община Гоце Делчев, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено произ
водство; търговско представителство, посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки в стра
ната и в чужбина; лицензионни; складови и сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, внос и износ на стоки; проектиране, строител
ство, обзавеждане, поддръжка, ремонтиране, придоби
ване на недвижими имоти (жилищни и нежилищни
сгради), вкл. ограничени вещни права върху тях, с
цел ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Садитин Ибрахим
Молаали, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
37253
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3044 от
17.IХ.2007 г. по ф. д. № 1792/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Киров – БГ
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ул. Стефан Стамболов 56, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: транспортни услуги в страната
и в чужбина; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид; търговия с недвижими имоти; текстилни, шиваш
ки и конфекционни услуги; сделки с интелектуална
собственост; складови и лизингови сделки; търговско
представителство и посредничество. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи
тала и управител Любомир Веселин Киров, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
37254
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3221 от
27.IХ.2007 г. по ф. д. № 1885/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Тешово СПА Ризорт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Търговска 30, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско пред
ставителство и посредничество; комисионни, спеди
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ционни и превозни сделки в страната и в чужбина;
лицензионни; складови и сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
внос и износ на стоки; проектиране, строителство,
обзавеждане, поддръжка, ремонтиране, придобива
не на недвижими имоти (жилищни и нежилищни
сгради), вкл. ограничени вещни права върху тях, с
цел ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Венцислав Атанасов Арабаджийски
и Стоил Димитров Караилиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно, и е с неогра
ничен срок.
37255
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3174 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 1864/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ем Ес Ви“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ж. к.
Струмско – център, бл. 8, ет. 6, ап. 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, в т. ч.
дърводобив и дървопреработване; покупка, строител
ство, ремонт, проектиране, обзавеждане, управление и
продажба на недвижими имоти; сделки със земеделски
земи, гори и парцели; продажба на стоки от собствено
производство; производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция, мед и
диворастящи плодове, гъби, билки; въшно- и вътре
шнотърговска дейност; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки, в т. ч. таксиметрови превози; международни
товарни и автобусни превози; складови и лицензи
онни сделки; стоков контрол; строителни сделки, в
т. ч. инвестиционни процеси; сделки с интелектуална
собственост, в т.ч. проектиране, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
компютърни, консултантски, дизайнерски, счетовод
ни, импресарски, ремонтни и други услуги; лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Евгени Петков Стайков и Емил Костадинов Асенов,
представлява се и се управлява от Евгени Петков
Стайков и е с неограничен срок.
37256
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4635/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена от
говорност „Апъл грийн девелопмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление: Варна, ул. Отец
Паисий 40, ет. 2, ап. 34, и с предмет на дейност:
вътрешно-и външнотърговска дейност, транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина; хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски 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; сделки с интелектуална собственост;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Ханес Пихлер, който го
управлява и представлява.
39029
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4745/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „И Пи енд Ти глобал“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление: Варна, бул. Сливница 114,
ап. 28, и с предмет на дейност: търговско представи
телство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни услуги; покупко-продажба на движимо
и недвижимо имущество; търговия с продукти и ус
луги за опазване и съхранение на енергията, водата
и отпадъците; информационно посредничество; кон
султации и реализация на международни програми
за културен, социален и езиков обмен; туристическа
агентска дейност; туроператорска дейност; чартиране
на транспортни средства, резервиране и продажба на
самолетни, корабни, жп и автобусни места и билети.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Кирти Кашяпа Гунаратне, който го упра
влява и представлява.
39030
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 4807/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Хо
райзънс – Варна“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Шипка 5, ет. 3, и с предмет на
дейност: сделки с интелектуална собственост; туристи
чески, рекламни, информационни, програмни или други
услуги; таксиметров превоз на пътници; посредничест
во в застраховане и презастраховане; изграждане на
комуникационни системи; търговско представителство
и посредничество; складови и лицензионни сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; лизинг, посредническа дейност по
наемане на работа, обучение, консултации и услуги
в областта на човешките ресурси. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници „Джей Ес Мени
джмънт Сървисиз“ – ООД, Христо Атанасов Атанасов
и Илко Павлов Илиев и се управлява и представлява
от Александрина Василева Спасова.
39031
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4676/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „МБА – 45“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, местност Салтанат 37, и с предмет
на дейност: финансови, одиторски и счетоводни услуги;
търговска дейност в страната и в чужбина; консул
тантска дейност; изкупуване, преработка и търговия
с продукция, вкл. и лично производство, в страната
и в чужбина; всякакви услуги за бита, промишле
ността и селското стопанство; комисионна дейност;
транспортна дейност и спедиция; сладкарска дейност,
захарни и хлебни изделия; складова, лизингова дей
ност; търговско представителство и посредничество;
хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз),
реклама, ресторантьорство, увеселителни заведения и
игри (след лиценз), авторемонтна дейност; строител
но-ремонтни услуги; покупка, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Максим
Тодоров Ангелов, който го управлява и представлява.
39032
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 4713/2007 вписа в регистъра за търговски дру
жества еднолично дружество с ограничена отговорност
„Импорт – експорт Европа“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Сливница 5, ет. 2,
и с предмет на дейност: промишлено и жилищно
строителство, строително-ремонтни услуги; търговия с
недвижими имоти; консултантска и спортна дейност;
превоз на пътници в страната и в чужбина (след
разрешение); производство и търговия в страната и
в чужбина със строителни материали, промишлени
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стоки и стоки за бита; външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни сделки; производство, преработка, об
работка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция – растителна и животинска, промишлени и
животински стоки, хотелиерство (след лиценз), рес
торантьорство (след лиценз), ресторантьорство (след
лиценз), туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, предоставяне на допълнителни туристически
услуги, търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост; консултантски
услуги и рент-а-кар услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Антони Ажие,
който го управлява и представлява.
39033
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г.
по ф. д. № 5190/2006 вписа промени за „Лавина
инвестмънт“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Славко Иванов Комитов и Борислав Ди
митров Янев; вписва като съдружници и управители
Иван Динков Христозов и Петър Николаев Драгиев;
вписва увеличаване капитала на дружеството от
5000 лв. на 5250 лв.
39034
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4854/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества дружество с ограничена отговорност
„Рийвс секюрити енд бординг кенълс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Георги
Бакалов 17, вх. 3, ет. 6, ап. 46, и с предмет на дейност:
външнотърговска дейност, вкл. внос, износ, техни
ческо обслужване и поддръжка; покупко-продажба,
строителство, ремонт, проектиране и управление на
недвижими имоти; мениджмънт; транспортна дейност;
комисионна, експедиторска, складова и лизингова
дейност, рекламна, информационна и консултантска
дейност; търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически
лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Лорейн Патриша Рийвс и Йън Рийвс, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
39035
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3495/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Интер
брокърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Кръстю Мирски 17, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност; покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален или преработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни, превозни
и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 20 000 лв. със съдружници
„Интерком груп“ – ООД, и Иван Маринов Стоянов,
който го управлява и представлява.
39036
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2007 г.
по ф. д. № 3923/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Комюникейшън 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Чайка, бл. 17,
вх. В, ет. 4, ап. 70, и с предмет на дейност: връзки
с обществеността: реклама; събитиен маркетинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитал Людмила Стефанова Димитрова, която го
управлява и представлява.
39037
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4651/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Контраст“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Генерал Скобелев 35, партер,
офис 2, и с предмет на дейност: външнотърговска дей
ност; хотелиерство и ресторантьорство; производство,
изкупуване, преработка и продажба на растителна и
животинска продукция и техните производни; тър
говия на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, с алкохолни напитки и безалкохолни напитки,
с тютюневи изделия; търговия със зърнени храни и
фуражи; таксиметров превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина; туристически услуги в страната и
в чужбина; бартерни сделки; комисионна, спедиционна
и лизингова дейност; търговско представителство и
посредническа дейност; автомонтьорски, шлосерски и
заваръчни услуги, ремонт на битови техника; копир
ни услуги; предпечат и печат на хартиени изделия;
рекламна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Георги Руменчов Кръстев,
който го управлява и представлява.
39038
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 268/2007 вписа промени за „Стил М
транс“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Пламен Радков Мотев и вписва като такъв Валери
Венциславов Костадинов; вписва нов адрес на упра
вление: ж. к. Вл. Варненчик 206, вх. 1, ет. 7, ап. 25.
39039
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4853/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества дружество с ограничена отговорност
„ВС – имоти“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление: Варна, ж. к. Трошево 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; превоз на пътници и товари; комисионна,
складова, лизингова дейност; търговско представи
телство и посредничество; рекламна, информационна
и консултантска дейност; услуги в областта на бита,
промишлеността и селското стопанство; бартерни и
консигнационни сделки; производство и покупка на
стоки или други вещи с цел продажба; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
хотелиерска, ресторантьорска; туристическа дейност;
покупко-продажба на недвижими имоти; строителство
и строително-ремонтни дейности. Дружеството е с
капитал 5100 лв., със съдружници Северин Ангелов
Лалов, Валентин Антонов Демирев и Константин
Тихомиров Димитров, който го управляват и пред
ставляват заедно и поотделно.
39040
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2007 г.
по ф. д. № 41262/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Дисема“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Белослав, ул. Св. св. Кирил и Методий
23, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; продажба, ремонт и сервизно абонаментно
поддържане на касови апарати; видео- и звукозаписи,
както и други подобни дейности; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
външнотърговска дейност; организиране на екскурзии
в страната и в чужбина; счетоводни услуги, консулта
ции и заверка на годишни счетоводни отчети, както
и всякакви дейности и услуги, разрешени със закон.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Марин Тодоров Маринов, който го управлява
и представлява.
39041
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4646/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Вита 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, к. к. Чайка, х-л „Бона Вита“, и
с предмет на дейност: проектиране, строеж, покупка
и продажба на недвижими имоти; обработка, внос,
износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на
стоки; хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз),
туроператорска и турагентска дейност (след лиценз),
комисионерска, спедиторска, складова, лизингова
дейност; търговско представителство и агентиране;
вътрешна и външна търговска дейност; консултант
ски услуги; рекламна и информационна дейност.
Дружеството е с капитал 500 000 лв., със собственик
на капитала „Вита Интернешънъл 2002“ – ООД, и се
управлява и представлява от Едуард Аветисян.
39042
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.
д. № 38/2001 вписа промени за „Булстар 2000“ – ООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
20 000 лв. на 100 000 лв.; вписва като съдружник „Спе
циализирани бизнес системи“ – АД: заличава като
управител и представляващ Ивайло Николов Иванов
и вписва като такъв Елена Михайлова Лефтерова.
39043
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4718/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „НИГ
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Карамфил 35, вх. Б, ет. 3, ап. 33, и с предмет
на дейност: проектиране и строителство на жилищни,
промишлени и обществени сгради и съоръжения в
страната и в чужбина; ремонт и текуща поддръжка
на сгради и съоръжения; проучване, проектиране
и инженерингова дейност; лизингова, търговска, в
т. ч. и външнотърговска дейност; ресторантьорство,
предприемаческа и инвестиционна дейност; про
изводство и продажба на строителни материали и
изделия; транспортна дейност. Дружеството е с ка
питал 5100 лв., със съдружници Николай Димитров
Апостолов, Иван Стефков Миланов и Георги Николов
Георгиев и се управлява и представлява от Николай
Димитров Апостолов.
39044
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4283/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Мастер хаус“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, м-ст Бялата чешма и дъбравата
1 – 612, и с предмет на дейност: вътрешно- и вън
шнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт,
бартер, туроператорска, туристическа агентска дей
ност и предоставяне на допълнителни туристически
услуги, строително-монтажна и строително-ремонтни
дейности, проектиране, проучване, строителство и
узаконяване на обекти, търговско представителство,
агентство и посредничество на български и чуж
дестранни физически и юридически лица, както и
управлението на техния бизнес, рекламна, лизингова
дейност, посредничество при сделки с недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни сдел
ки, хотелиерство и ресторантьорство, производство на
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стоки и услуги, импресарска дейност, консултантски
услуги, икономически и административни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Мария Димитрова Балабанова, която го
управлява и представлява.
39045
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по
ф. д. № 2643/2004 вписа промени за „Белтекс – имо
ти“ – ЕООД:вписва като управител Вероника Владими
ровна Тестоедова, която ще представлява дружеството
заедно и поотделно с досегашния управител Игор
Владимирович Тестоедов; вписва нов учредителен
акт, подписан на 19.IХ.2007 г.
39046
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3406/2006 вписа промени за „Никсон
88“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дру
жеството от 5000 лв. на 800 000 лв.; вписва нов адрес
на управление: в. з. Лазур, УПИ № IХ-86 в кв. 19.
39047
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1144 от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 524/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Мидистма“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ловеч, ж. к.
Младост, бл. 324, вх. Д, ет. 5, ап. 14, и с предмет на
дейност: търговска дейност с всякакви разрешени
със закон стоки в страната и в чужбина; търговско
представителство и посредничество; бартерни и ко
мисионни сделки; внос-износ и реекспорт – всички
дейности и услуги в страната и в чужбина, незабра
нени със закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Олег Васков
Велчев и Стефан Цветанов Вълков и се управлява и
представлява от Стефан Цветанов Вълков съгласно
договор за възлагане на управлението от 25.ІХ.2007 г.
39948
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1148 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 531/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Семел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, Акад. Анастас Иширков 4, ет. 3,
ап. 9, и с предмет на дейност: проектиране, производ
ство, монтаж и продажба на електрографитни четки и
подвижни електрически контакти, идейно проектиране,
производство и продажба на нестандартни машини,
строителство, транспортна, спедиторска, комисионна
дейност, търговско представителство и посредничест
во, вносно-износна дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Цветан Христофоров Найденов с правомощия съгласно
договор за възлагане на управлението от 21.ІХ.2007 г.
39949
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1100 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 585/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Мали
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Перник, ул. Железничарска, бл. 9, ап. 26, и с пред
мет на дейност: строително-инвестиционна дейност;
управление на недвижими имоти; покупка, отдаване
под наем, строеж и обзавеждане на недвижими имо
ти с цел продажба и/или извършване на различни
сделки с тях или с вещни права върху недвижими
имоти; търговия на едро и дребно; внос на стоки и
услуги; покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

обработен вид; продажба на стоки от собствено про
изводство; търговско представителство и посредни
чество; комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски и други
услуги; лизинг, всяка друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв. и със съдружници Мариана
Кирилова Грегориу, Андреас Грегориу, Йоанис Стефану
и Лоуаи Халед Хасан. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от управителя
Мариана Кирилова Грегориу.
39965
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1056 от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 562/2007 вписа в търговския
регистър eднолично дружество с ограничена отговор
ност „Янис“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Перник, ул. Цанко Церковски 5, и с предмет
на дейност: производство, продажба и пласмент на
бетонови изделия и стъклопластика в страната и в
чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел пре
продаване в първоначален, преработен и обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество; ко
мисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки и стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; строителни, ремонтни, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и всякакви други услуги, незабранени със
закон; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; външнотърговска дейност във
всички видове и форми, незабранени със закон (след
предварително разрешение от компетентен държавен
орган за всяка от изброените дейности, когато зако
нодателството предвижда това), с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Станислав Йорда
нов Георгиев. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Станислав Йорданов Георгиев.
39966
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1082 от
4.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 445/2003 промени
за „Леон – Ама“ – ООД, Перник: вписа увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на 41 000 лв.
чрез издаване на нови 720 дяла по 50 лв. всеки;
вписва Димитър Иванов Симеонов като съдружник
в дружеството; вписва нов дружествен договор на
дружеството.
39967
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1108 от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 120/2006 вписа
промени за „Топло ефект инженеринг“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял,
съответстващ на 50 дяла от капитала на дружеството
на обща стойност 5000 лв., от Емилия Йорданова
Узунска на Данаил Кирилов Станков; вписа като
едноличен собственик на капитала на дружеството
Данаил Кирилов Станков; вписа нов учредителен
акт (устав) на дружеството; дружеството ще се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Данаил Кирилов Станков.
39968
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1067 от
2.Х.2007 г. по ф. д. № 567/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Планета 2000“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, кв. Красно село, бл. 20,
вх. Б, ет. 2, ап. 9, и с предмет на дейност: хотели
ерска и туристическа дейност; селскостопанска и
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строителна дейност; производство на хляб и хлебни
изделия, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и търговска реализация
на всякакви стоки, незабранени със закон; изкупуване,
дървообработка, производство и търговия с дървен
материал и всякакви стоки от дървен материал; изку
пуване, производство и търговия с метали; търговско
представителство и посредничество на местни и чуж
дестранни лица; сделки с интелектуална собственост,
всякакви услуги на фирми и граждани, незабранени
със закон; транспортна, таксиметрова и спедиторска
дейност в страната и в чужбина; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаването им под наем, разкриване на верига
фирмени магазини, заведения за обществено хранене,
кафе, кафе-аперитиви, клубове за забавни и развле
кателни игри в страната и в чужбина; консултантска
и експертна дейност; външно- и вътрешнотърговска
дейност по целия предмет на дейност, както и вся
каква друга незабранена със закон дейност (след
спазване на определения лицензионен режим), с
капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капи
тала Валентин Владимиров Андонов. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Владимиров Андонов.
39969
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261,
ал. 1 ТЗ с решение № 1106 от 9.Х.2007 г. регистрира
по ф. д. № 216/2005 промени за „П.Л.М.“ – ООД, с.
Долна Диканя, община Радомир: вписва прехвърляне
на дружествен дял, съответстващ на 25 дружествени
дяла от капитала на дружеството на обща стойност
2500 лв., от Венета Любомирова Никленова на Мая
Любомирова Чавалинова; вписва Мая Любомирова
Чавалинова като съдружник в дружеството; вписва
преобразуването на „П.Л.М.“ – ООД; вписва Мая
Любомирова Чавалинова като управител на друже
ството; вписва нов дружествен договор; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Венета Любомирова Никленова и Мая Любомирова
Чавалинова заедно и поотделно.
39970
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1104 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 587/2007 вписа в търговския ре
гистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Темени – Стел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Кладница, ул. Витоша 13, и с предмет
на дейност: спедиторска и транспортна дейност на
пътници и товари в страната и в чужбина; покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; туризъм, хотелиерство, ресторан
тьорство; търговия на едро и дребно с промишлени,
хранителни, стоки за бита, облекла и аксесоари;
продажба на алкохол и цигари (след разрешение);
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица;
комисионна и складова дейност, както и всякакви
дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала Марин
Дончев Тодоров. Дружеството е с неопределен срок и
се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Марин Дончев Тодоров.
39971
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261, ал. 1 ТЗ
с решение № 1107 от 9.Х.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 172/2003 промени за „Еврометали“ – ООД, Перник:
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вписва прехвърляне на дружествен дял, съответстващ
на 50 дяла от капитала на дружеството на обща
стойност 2500 лв., от Людмил Данаилов Стойков на
Емил Симеонов Шаранков; вписва освобождаването
на Людмил Данаилов Стойков като съдружник и
управител в дружеството; вписва преобразуване на
дружеството в „Еврометали“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Емил Симеонов Шаранков;
вписва учредителен акт на дружеството; дружество
то ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Емил Симеонов Шаранков.
39972
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1114 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 591/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Старт
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Перник, ул. Воронеж 3, вх. Б, ет. 4, ап. 10, и с предмет
на дейност: импорт, експорт и реекспорт; бартерни,
компенсационни и други специфични сделки и опе
рации; търговия с компютри, компютърни аксесоари
и компоненти, сделки с интелектуална собственост,
информационни и програмни технологии, проучване,
проектиране, изграждане и системна поддръжка на
софтуерни, хардуерни и сигнално-охранителни сис
теми, вътрешен и международен туризъм; покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид в страната и в чужбина;
производство на стоки с цел продажба в страната
и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност; търговско и трудово представи
телство и посредничество в страната и в чужбина;
консултантска, информационна и рекламна дейност;
вътрешен и международен превоз на пътници и това
ри; производство на видео- и звукозаписи (съгласно
законодателството), покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; туристическа
и хотелиерска дейност; маркетингова дейност, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. и със съдружници Мариан Ди
митров Дамянов и Севделина Алексиева Алексиева.
Дружеството е с неопределен срок и ще се управлява
и представлява от Мариан Димитров Дамянов.
39973
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл.14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение № 8277
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 2262/2006 вписа промени за
„Принцес Свиленград“ – ЕАД: премества седалището и
адреса на управление от Пловдив, ул. Капитан Райчо
2, в Свиленград, област Хасково, ул. Гео Милев 1;
вписа промени в устава.
39974
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше
ние № 8232 от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 3033/2005 вписа
промени за „Данмар България“ – ООД: освобождава
като съдружник „Ингейт лимитид“, о. Ман; вписа
като съдружник „Вейл инвестмънтс лимитед“, Ки
пър, с представител Мелина Дионисиу; премества
седалището и адреса на управление от Пловдив, бул.
Руски 77, вх. В, ап. 1, в София, район „Триадица“, ул.
Хан Аспарух 53, ет. 1; вписа нов дружествен договор.
39975
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 860 от 26.IХ.2007 г. по ф. д. № 282/2006 промени
за „Ема – аутотранс“ – ООД, Силистра: заличава като
управител Емилиянка Тодорова Маринова; вписва
като управител Тодор Маринов Маринов, който ще
управлява и представлява дружеството.
39976
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Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 881 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 404/2004 промени за
„Ким – 2000“ – ООД, Силистра: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник Марина
Иванова Чаушева; заличава като съдружник и управи
тел Калоян Петров Чаушев; вписва като съдружници
Петя Петрова Василева и Дянка Христова Славова;
вписва като управител Петя Петрова Василева, която
ще управлява и представлява дружеството.
39977
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 925 от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 241/2003 промени за
„ЕСА логистика“ – ООД, Силистра: вписа прехвърля
не на дружествени дялове; заличава като съдружник
Вацлав Кинкор; вписва като едноличен собственик
на капитала „ЕСА“ – ООД, дружеството се променя
на ЕООД и ще се управлява и представлява от уп
равителя Роман Пекрт.
39978
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 1243/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дуло транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Костинброд, ул. Черно море
2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, внос, износ, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна, скла
дова, превозна, лицензионна и дейност в областта
на авторските права и интелектуалната собственост,
софтуерни услуги, товарна и лекотоварна таксиме
трова дейност в страната и в чужбина, маркетинг,
консултантска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и предста
влява от едноличния собственик на капитала Григор
Тодоров Тодоров.
40784
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1237/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Юнайтед груп“ – ООД, със седали
ще и адрес на управление Самоков, ул. Подридна
104, с предмет на дейност: покупка и продажба на
недвижими имоти и посредничество в тази област,
туризъм, туристическа дейност, туристически услуги,
ресторантьорство, хотелиерство, вътрешно- и вън
шнотърговска дейност с хранителни стоки, алкохол
и безалкохолни напитки, облекло и други стоки за
бита, внос и износ, търговско представителство и
посредничество, транспортна, строителна и строи
телно-ремонтна дейност, всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лиор Авихай
Червински и Еял Елкасласи, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40785
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 1225/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена от
говорност „Алекса.Ко“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Божурище, ул. Малина 26, с предмет
на дейност: монтаж и демонтаж на бяла и черна
техника, консултантска, търговска дейност в страната
и в чужбина, внос и износ на всякакви разрешени
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стоки и услуги, вътрешен и международен транспорт,
спедиция, складова, лизингова, инженерингова дей
ност, представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица, хо
телиерство, ресторантьорство, туризъм, оборудване и
обзавеждане на туристически обекти, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга незабранена с нормативен
акт дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Росен Александров
Александров и Александър Райчов Александров и се
управлява и представлява от управителя Гена Геор
гиева Александрова.
40786
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 1135/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Аурум“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Самоков, ж.к. Самоково, бл. 35, вх. А,
ет. 1, с предмет на дейност: добиване, преработване и
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия от тях, търговия на едро и дребно, туризъм,
транспорт, както и други дейности, които не противо
речат на закона. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Василка Анге
лова Янакиева.
40787
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 1166/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„И – А пласт 1965“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Костенец, Софийска област, ул. Кирил
и Методий 60, с предмет на дейност: производство
на дограми от поливинилхлорид (PVC) и алуминий,
производство на парапети и мебели, монтажна и
строителна дейност – промишлено строителство,
жилищно строителство и строителство в сферата на
телекомуникационните системи, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вътрешнотърговска
дейност, външнотърговска дейност, внос и износ,
спедиторска, транспортна, консултантска и сервизна
дейност, вътрешен и международен туризъм и тър
говска, производствена и стопанска дейност, която
не е забранена със закон. Дружеството е с неограни
чен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Владимиров Здравков и Ангел Георгиев Сотиров и
се управлява и представлява от управителя Иван
Владимиров Здравков.
40788
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 1162/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества дружество с ограничена отговорност
„Магико – карс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Белчински бани, община Самоков,
Софийска област, ул. Христо Ботев 95, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, продажба на стоки от собствено производ
ство, търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова дейност, стоков
контрол, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
строителна дейност, авторемонтна дейност, лекото
варни и товарни таксиметрови превози в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба, внос и търговия с
автомобили, външнотърговска дейност, лизинг. Дру
жеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Станислав Милчов Ушатов и Олег
Йорданов Димитров и се управлява и представлява
от управителя Станислав Милчов Ушатов.
40789
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 1214/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Интер пласт 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Петърч, община Костинброд,
Софийска област, ул. Васил Левски 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, строителство
и строителни услуги, производство и монтаж на алу
миниева и PVC дограма, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни и други услуги и всякаква
друга стопанска и търговска дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Никола Христов Георгиев.
40790
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 1196/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Елит
кар 2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Елин Пелин, ул. Лесновска 22, Софийска област, с
предмет на дейност: транспортна дейност в страната
и в чужбина, спедиционна дейност, внос и продажба
на нови и употребявани автомобили, внос и търговия
с авточасти, автоаксесоари, гуми, масла и други кон
сумативи за автомобили, автосервизна и ремонтна
дейност, автомонтьорски, автотенекеджийски и авто
бояджийски услуги, пътна помощ и репатриране на
МПС, автомивки, автокъщи, отдаване на автомобили
под наем, гаранционно и следгаранционно обслужване
на МПС, годишни технически прегледи на МПС,
изкупуване и разкомплектоване на излезли от упо
треба МПС и търговия с авточасти от тях, обществен
превоз на пътници и товари, комисионна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничест
во, вътрешно-и външнотърговска дейност, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Борислав Сашков Петров
и Димитър Борисов Чолев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40008
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 1195/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ценов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Етрополе, ул. Софроний 2, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с позволени
със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскосто
пански произведения, преработка и реализация на
стоки за бита и промишлеността, търговия с вся
какви вторични суровини, производство и търговия
с алкохол и безалкохолни напитки, туристически
услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки,
търговска дейност със земя и недвижима собстве
ност, други дейности, незабранени със закон или друг
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нормативен акт. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик Ценко Василев Ценов.
40009
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1216/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Бул – миг 91“ – ООД, със седалище и
адрес управление с. Врачеш, община Ботевград, ул.
Бузлуджа 121, Софийска област, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт,
търговско представителство на български и чуждес
транни физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки и
предмети на бита, както и всякаква друга незабране
на със закон дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Георгиев Данински и Николай Георгиев Данински и
се управлява и представлява от управителя Христо
Георгиев Данински.
40010
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 1217/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Веселина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Самоков, ул. Калково 2, с предмет на
дейност: обществено хранене, хотелиерство и ресторан
тьорство, производство, изкупуване, преработка и реа
лизация на селскостопанска и животински продукция,
транспортни и спедиторски услуги, търговска дейност
в страната, внос и износ на стоки, незабранени със
закон, туристически услуги, всякаква друга дейност в
страната и в чужбина с физически юридически лица
по смисъла на Търговския закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Веселина Красимирова Благоева.
40011
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 1193/2007 вписа в регистъра за търгов
ски дружества дружество с ограничена отговорност
„Лукс – билд“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Костенец, ул. Боровец 8, ап. 19, с предмет
на дейност: проектиране, строителство, търговия със
строителни материали, вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспортна и рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина,
консултантска дейност и друга стопанска и търговска
дейност, разрешена със закон. Дружеството е с не
ограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Любомир Живков Петров и Румен Георгиев Младе
нов, които го управляват и представляват заедно и
поотделно, а за суми над 3000 лв. ще се представлява
само заедно от двамата управители.
40012
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11 от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 282/20045 вписа промени за „Интерс
кай“ – ЕООД, с. Лесново: вписа увеличение на капи
тала на дружеството от 2 500 000 лв. на 4 500 000 лв.
чрез записване на нови 400 дяла по 5000 лв.; променя
фирмата на едноличния собственик на капитала от
„Албена 2000“ – АД, на „Албена Холдинг“ – АД, съгласно
решение от 18.ІХ.2007 г. на Добричкия окръжен съд;
вписа нов учредителен акт на дружеството.
40013
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 989/2007 вписа промени за „Айкон – Бо
ровец“ – ЕООД, заличава „Бул – Рент София“ – АД
(рег. по ф. д. № 453/2001 по описа на СГС), като
едноличен собственик на капитала; заличава Януш
Кирилов Сотиров като управител на дружеството;
вписва като едноличен собственик на капитала „Ай
кон“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 10060/2004 по описа
на СГС), София; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Стилианос Алексопулос;
вписа нов учредителен акт на дружеството.
40014
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3345 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 1592/2007 вписа еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Доза – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
кв. Казански, бл. 21, вх. А, ет. 3, ап. 67, с предмет
на дейност: покупка и продажба на стоки или други
вещи в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, консултантска, строителна, търговска
дейност с тютюневи изделия и алкохолни напитки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни или други услуги, проектиране, изграждане и
реконструкция на строителни обекти, търговия със
строителни материали, с всякакви промишлени и
селскостопански изделия и продукти, обработка на
всякакви промишлени и селскостопански изделия и
тяхната реализация, транспортни услуги в страната и
в чужбина и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим, след
съответното разрешение. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Иванова Петрова.
40198
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3407 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1620/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Мото Мастер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, бул. 23ти пехотен шипченски полк 101, вх. А, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: внос и продажба на мотори и
мотопеди и резервни части за тях, производство и
търговия със селскостопанска продукция, комиси
онна, рекламна, информационна дейност, търговско
представителство и посредничество, консултантски,
комунално-битови, транспортни услуги, туризъм и
пътувания, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, вкл. покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба на
стоки от собствено производство и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, а когато
има разрешителен режим, след съответното разре
шение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Димова Делева и
Даниел Бончев Дамянов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
40199
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3266 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1543/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Иван Ива
нов – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 61, ет. 9,
ап. 68, с предмет на дейност: строителство и ремонт
на сгради, строително предприемачество, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
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начален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни (превоз на то
вари и пътници в страната и в чужбина), складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, ин
формационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост,
външноикономическа дейност (внос, износ, реекспорт,
бартер и др.) и всякакви други стопански дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Иван Илчев Иванов.
40200
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3343 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 1590/2007 вписа дружество с огра
ничена отговорност „Казанлък инвест груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Иван Вазов 3, ет. 2, офис 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки в първоначален или преработен
вид с цел препродажба, внос и износ, търговско по
средничество при сключване на сделки и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон, а
когато се изисква разрешително, след снабдяване с
него. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Шолпан Женисовна Гилма
нова и Жамиля Сагнаевна Сарсембаева и се управлява
и представлява от Шолпан Женисовна Гилманова.
40557
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3434 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 1627/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ванда“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Отец Паисий 104, вх. 0, ет. 5, ап. 14, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти
(след съответното разрешение по законоустановения
ред). Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Росен Росенов Иванов.
40558
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3441 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 1634/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Хим – строй – кон
султ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Цар Иван Асен ІІ № 28, ап. 39,
с предмет на дейност: външнотърговска дейност,
внос и износ, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продаж
ба, комисионна, спедиционна (без поща) дейност,
търговско представителство и посредничество, хоте
лиерство, ресторантьорство, търговия с животинска
(без дивечови кожи) и селскостопанска продукция,
таксиметрова и транспортна дейност в страната и в
чужбина със собствен и под наем транспорт, про
изводство на химически продукти и търговия с тях,
строителство, строително-монтажни, ремонтни работи
и всякакви други дейности и услуги в страната и в
чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
Христо Георгиев Врански.
40559
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3533 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1681/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Мардон“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 65, вх. Б, ап. 57, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обрабо
тен вид, продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, туристически,
информационни услуги, организиране на празненства,
концерти, развлекателни програми, шоу, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други незабранени със закон
дейности и услуги, които по предмет и обем изис
кват да се водят по търговски начин, даже ако не са
посочени в ТЗ, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с нео
пределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Люба Маркова Георгиева.
40560
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3330 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1577/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Василеви – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
кв. Три чучура-север, бл. 74, ет. 4, ап. 21, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с
всякакви стоки, международен транспорт, автосервизни
услуги, спедиционни (без поща), превозни, складови
и комисионни сделки и услуги, логистика, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, производство
и търговия със селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, маркетингова, реклам
на дейност в страната и в чужбина, посредническа
дейност, свързана с покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, разкрива
не и експлоатация на търговски обекти, рекламни,
информационни, туристически услуги и всякакви
други търговски дейности и услуги, незабранени със
закон, а когато се изисква разрешение или лиценз,
след получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дамян Же
лязков Василев и Веселин Желязков Василев, които
го управляват и представляват заедно или поотделно.
40561
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3385 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1604/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Техносвят – Шо
пов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Чирпан, ул. Георги Димитров 73, вх. Б, ет. 4, ап. 18,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни, спедиционни (без поща), превозни, други
услуги и всякакви други дейности, незабранени със
закон, а когато има разрешителен или лицензионен
режим, след получаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Николай Ива
нов Шопов.
40562
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2759
от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4338/93 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието „Дарина
Димитрова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец
Дарина Коева Димитрова на „Феникс – 2003“. – ЕООД.
40563
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 972 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 495/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Даво“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Мургаш 17, с предмет на
дейност: покупко-продажба, внос и търговия на едро
и дребно с мобилни телефони и аксесоари към тях,
покупко-продажба на стоки и други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиционна и превозна дейност, ресторантьорство и
експлоатация на увеселителни заведения и заведения
за обществено хранене, внос-износ и външнотър
говска дейност, както и всякаква друга търговска
дейност, за която няма изрична законова забрана
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик
на капитала Северина Антониева Симеонова, която
го управлява и представлява.
40206
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 800 от
10.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 467/96 вписа промяна за
ЗКПУ „Съгласие – 96“ (в ликвидация), гр. Антоново:
удължава срока на ликвидация с 18 месеца.
40207
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 956 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 486/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Бългериън лайфстайл“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Попово, бул. България 72, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, външно- и
вътрешнотърговска дейност с всякакви стоки, разре
шени със закон, комисионна, спедиционна, складова,
лизингов дейност на търговско представителство и
посредничество, валутни сделки, превозна и турис
тическа дейност, транспортна дейност в страната и
в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, авто
ремонтна и бояджийска дейност, покупко-продажба,
ремонт и поддръжка на МПС, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон (след снабдяване с лиценз за съответните дей
ности, за които се изисква такъв). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Мишел
Илейн Крейг.
40208
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 970 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 493/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „ТВР“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Здравец 1, вх. В, ап. 22,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, автотранспортна
дейност със собствени или наети превозни средства,
производство на стоки с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиционна и превозна дейност, ресторантьорство
и експлоатация на увеселителни заведения за об
ществено хранене, внос-износ и външнотърговска
дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
за която няма изрична законова забрана (след
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снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик
на капитала Росен Радославов Николов, който го
управлява и представлява.
40209
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 885 от
19.ІХ.2007 г. по ф.д. № 446/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Бердан“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Търговище, ул. Цар Симеон 22А, и
с предмет на дейност: ресторантьорство и хотели
ерство, разкриване и експлоатация на заведения
за бърза закуска, барчета, магазини за хранителни
и битови стоки, продажба на всякакви алкохолни
и безалкохолни напитки, чай, кафе, продажба на
цигари, търговска дейност в страната и в чужбина,
внос, износ, реекспорт, изкупуване, производство,
преработка и продажба на селскостопанска продук
ция от животински и растителен произход, складова
дейност, покупко-продажба на промишлени стоки,
оказионна, комисионна и лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество, транс
портна дейност в страната в чужбина, туристическа
и консултантска дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се из
исква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Ридван Йоздемир.
40210
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 958 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 487/2007 вписа промяна за
„Юлия Прес“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес
на управление: Търговище, местност Първи долап,
завоят за кв. Разбойна.
40211
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 939 от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 475/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Сим – Комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Одрин 20А, 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 посредничество
и представителство в страната в чужбина, складова,
лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, транспортна дейност – вътрешен и между
народен транспорт на пътници и товари, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, други дейности, които по предмет и обем
изискват делата да се водят по търговски начин (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които
се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Станимир Йор
данов Миланов, Милчо Йорданов Миланов и Иван
Радев Стефанов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
40212
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 936 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 398/2007 вписа промяна за
„В – Контрол“ – ЕООД: заличава Борис Костадинов
Димитров като едноличен собственик и управител
на дружеството; вписва Жори Любомиров Виденов
като едноличен собственик на капитала и управител.
40213
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 943 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 478/2007 вписа в търговския ре
гистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Станеви консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Цар Освободител 34, вх. А,
ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: счетоводни и оди
торски дейности, данъчноосигурителни консултации,
инсталиране и демонтаж на сигнално-охранителна
техника, покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и консул
тации при сделки с недвижими имоти, комисионни
сделки, сделки с интелектуална собственост и други
дейности, незабранени със закон (след снабдяване с
лиценз за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Станьо Николов Станев.
40214
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 952 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 484/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ем
Ем – Мемишеви“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Търговище, ул. Брегалница 4, вх. Г, ет. 1, ап. 1, и
с предмет на дейност: поддържане и ремонт на битова
техника, уреди, аудио-визуални уреди, 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 сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност по операции с недвижими имоти, всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ерол
Еминов Мемишев и Мехмед Еминов Мемишев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
40215
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 946 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 480/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Манастирца“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Манастирца, област Търговище, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, обработка и продажба на
земеделска продукция, селски туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, наемане, арендуване и покупка
на земя с цел земеделско производство, търговия на
едро и дребно, внос, износ, обработка на земеделски
земи и култури, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско пред
ставителство и посредничество, комисионни, спеди
ционни и превозни сделки, международен транспорт,
металообработване, продажба на стоки от собствено
производство, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност (след снабдяване с
лиценз за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограни
чен срок, с едноличен собственик на капитала Иван
Цвятков Иванов и се управлява и представлява от
Галя Стойнева Григорова.
40216
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 959 от 12.Х.2007 г. по
ф.д. № 81/2004 вписа промени за „Тракия глас – Бълга
рия“ – ЕАД, Търговище: заличава Ахмет Окан, Мехмет
Али Тиряки, Хюсеин Йозджан и Енген Йозер като
прокуристи в дружеството; вписва Хайреттин Сезер
и Осман Йозтюрк като прокуристи в дружеството;
заличава Хюсеин Йозджан като член на съвета на
директорите; вписва Джавит Устаоглу като член на
съвета на директорите; дружеството ще се представлява
от всеки двама, избрани за изпълнителни членове на
съвета на директорите (изпълнителни директори) и/
или назначени за прокуристи, заедно.
40217
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 954 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 317/96 вписа промяна за ЗК
„Детелина – 96“ (в ликвидация), с. Васил Левски,
община Търговище: удължава срока на ликвидация
с 6 месеца.
40218
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 950 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 482/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Риа – 5“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Троян 2, и с предмет на
дейност: връзки с обществеността, публична комуни
кация, маркетинг, реклама, организиране и провеж
дане на промоции, фирмени и семейни чествания,
импресарска, продуцентска и издателска дейност,
звукозаписи, презапис и разпространение на аудио- и
видеопродукти, услуги в сферата на туризма, превод
на документи от български на други езици и от други
езици на български език, търговска и посредническа
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки,
разрешени със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Наско Антонов Ганчев.
40219
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 944 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 479/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ада 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Кръшно, ул. Тодор Каблешков 20,
и с предмет на дейност: автомобилен превоз в стра
ната и в чужбина, производство на ел. оборудване,
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж
ба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност на търгов
ско представителство и посредничество, превозна дей
ност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност или предоставяне на други подобни услуги,
производство на видеофилми и звукозаписи, както и
други подобни дейности по тяхното разпространение,
покупка, строителство на недвижими имоти, както
и строително-ремонтни дейности, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, таксиметрови
превози, производство и търговия с облекло и три
котажни изделия, автомонтьорски, тенекеджийски,
бояджийски услуги, оказионна дейност, производ
ство и продажба на селскостопанска продукция,
цветя, зеленчуци и плодове, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция и животни, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности,
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за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик
на капитала Лилиан Юревна Зейнуллина, която го
управлява и представлява.
40220
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 844/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Зими“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Съеди
нение 45, вх. 6, ет. 4, ап. 127, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ту
ристически, рекламни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външнотърговска дейност по целия предмет
на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
определен срок, със съдружници Ивалин Веселинов
Иванов и Ибрям Селим Ибрям и се управлява и
представлява от управителя Ивалин Веселинов Иванов.
40791
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 841/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Афродита“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Осми март 5, ап. 2, и с
предмет на дейност: посредничество при сделки с
недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия със селскостопанска продук
ция, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки,
издаване на менителници, записи на заповеди, чекове,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина
с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт,
таксиметрова дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, както и
предоставянето на други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
предприемачество и строително-ремонтни дейности,
счетоводни услуги, продажба на авточасти, авторе
монтни, тенекеджийски и автокозметични услуги,
международен транспорт и туризъм, външнотърговски
и външноикономически сделки и други, позволени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
определен срок, със съдружници Агни Василиу и
Атанасиа Еврипиду и се управлява и представлява
от управителя Агни Василиу.
40792
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 11/89 вписа в търговския регистър прехвърля
не на търговското предприятие на ЕТ „Ада – Андон
Андонов“, Велики Преслав, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения заедно с фир
мата на „Ада – 2“ – ООД, Велики Преслав (рег. по
ф.д. № 724/2000 по описа на ШОС), представлявано
от Стойчо Андонов Андонов.
40793
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 843/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност „Доди
Лев БГ“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ген. Дра
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гомиров 50, вх. 4, ет. 1, ап. 70, и с предмет на дейност:
строително-монтажни дейности, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, туристически, таксиметрови, ресторан
тьорски, хотелиерски, рекламни, информационни,
транспортни, строителни услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Левент Саами Салим.
40794
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Стройкоин
вест“ – АД, Каспичан, е представило в търговския
регистър по ф.д. № 426/99 проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г.
40795
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 838/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „М.
Талаттини“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Осми
март 5, ап. 2, и с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, търговия със
селскостопанска продукция, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, лизингови, спедици
онни и превозни сделки, издаване на менителници,
записи на заповеди, чекове, превоз на стоки и товари
в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен
автомобилен транспорт, таксиметрова дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски, както и предоставянето на други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба, предприемачество и
строително-ремонтни дейности, счетоводни услуги,
продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски
и автокозметични услуги, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и външноикономически
сделки и други позволени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Мариа Талаттини.
40796
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 842/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Амбулатория за групова
практика за първична медицинска помощ – Здра
ве“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Съединение 41, с предмет на дейност:
групова практика за първична медицинска помощ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Събина Събева Плашилска и
Явор Иванов Плашилски, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
40797
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 824/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Грандауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Цар Освободител 12, ет. 11,
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ап. 73, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид както на територията
на страната, така и в чужбина, продажба на стоки
от собствено производство в страната и в чужби
на, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, изда
ване на менителници, записи на заповед, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на
стоки и товари в страната и в чужбина, сделки с ин
телектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Невзат Зияев Ехлиманов.
40798
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Ал и Ко“ – АД,
Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д.
№ 220/95 проверения и приет годишен финансов
отчет за 2006 г.
40799
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 659/2002 вписа промени за „Асансьори – Шу
мен“ – ООД, Шумен: заличава Стойчо Станчев
Стоев като съдружник и управител на дружеството;
дружеството ще се представлява и управлява от Ан
тоан Пейчев Казаков, Полина Антоанова Казакова
и Пейчо Антоанов Казаков.
40800
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 127/2004 вписа промени за „Ливер“ – ООД,
Шумен: премества адреса на управление на дру
жеството от ул. Ген. Тошев 1, вх. 4, ет. 7, ап. 85, в
Шумен, бул. Велики Преслав 10, вх. 1, ет. 2, ап. 10;
заличава Атанас Иванов Атанасов като съдружник и
управител на дружеството; вписва като съдружник в
дружеството Неделчо Върбанов Делев; дружеството
ще се представлява в страната и в чужбина от упра
вителя Димитър Неделчев Върбанов.
40801
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 78/91 вписа промени за „Уником“ – ООД,
Шумен: заличава Валерий Василев Кулчицки като
съдружник в дружеството; заличава Илко Цеков Или
ев като представляващ и управляващ дружеството;
вписва като представляващ и управляващ дружеството
Василка Господинова Христова.
40802
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 837/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Андрю Макай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Мадара, община Шумен, ул. Тракия 27,
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, агентство, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
превозни, лизингови и лицензионни сделки, инфор
мационно, експертно-консултантско и техническо
осигуряване, разработване и мултиплициране на
научноизследователски и технологични продукти
и услуги, сделки с интелектуална собственост, кон
султантски услуги, рекламни, информационни, про
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грамни, импресарски или други услуги, изработка и
търговия с произведения на изкуствата и занаятите,
издателска, сервизна, хотелиерска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, ресторантьорство,
хотелиерство и туристическа дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Андрю Макай.
40803
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 831/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Теми
да“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище
и адрес на управление Шумен, бул. Ришки проход 34,
ет. 8, ап. 34, с предмет на дейност: селскостопанска
дейност, производство и продажба на селскостопан
ска продукция, 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 в страната и в чуж
бина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, складова, превозна, информационна, комиси
онна, спедиционна, туристическа, рекламна дейност,
счетоводни и консултантски услуги, внос и износ на
селскостопанска продукция, промишлени стоки, стоки
за бита, електроника, хранителни продукти и дрехи,
производство на сладкарски и хранителни продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Айджан Ахмедова Мустафа,
Фахри Рагуб Мустафа и Ахмед Мехмед Авкат, които
го представляват и управляват заедно и поотделно
или от изрични техни пълномощници.
40804
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 832/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Билгинер“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Шумен, ул. Цар Калоян, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строителство, архитектура, дизайн, покупка, отдаване
под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, производство на стоки с цел продажба,
лизингова, спедиционна, превозна дейност, транс
порт на пътници и товари в страната и в чужбина,
автосервизна и складова дейност, импорт, експорт,
реекспортни и бартерни сделки, производство, изкупу
ване, преработка и търговия със земеделска продукция
от растителен и животински произход, хотелиерски,
туристически и информационни услуги, пътнически,
товарни и таксиметрови превози, рент-а-кар, агентство,
посредничество и представителство на български и
чуждестранни предприятия, инженерингова, конструк
торска, предприемаческа и консултантска дейност и
други дейности и услуги по смисъла на чл. 1, ал. 3
ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Фахреттин Билгинер.
40805
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 835/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Век – 21“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Съединение 83, вх. 1, ап. 24, с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и коми
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сионерство, хотелиерство и туризъм, производство
на селскостопанска продукция и животновъдство,
търговия на едро и дребно с хранителни и нехрани
телни стоки, организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, складова дейност и лизинг, сдел
ки с интелектуална собственост, покупка, строеж,
обзавеждане и ремонти на недвижими имоти с цел
продажба, ремонт и изграждане на промишлени,
електрически, В и К, климатични и отоплителни
инсталации, ремонт на автомобилни инсталации,
консултантска дейност, представителство на юриди
чески и физически лица, вътрешен и международен
транспорт, превоз на пътници и товари по суша, вкл.
автобусни превози, по въздух и вода, внос и износ по
целия предмет на дейност, които дейности ще бъдат
извършвани по търговски начин съгласно разпоредбата
на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, със съдружници Анна Делчева
Каменова-Вичева и Петър Николаев Вичев, който
го управлява и представлява.
40806
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 823/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Е и
А. Антониу“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Осми
март 5, ап. 2, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия със селско
стопанска продукция, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, лизингови, спедиционни и
превозни сделки, издаване на менителници, записи
на заповед и чекове, превоз на стоки и товари в
страната и в чужбина с товарен или лекотоварен ав
томобилен транспорт, таксиметрова дейност, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
както и предоставянето на други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, предприемачество и извършване на
строително-ремонтни дейности, счетоводни услуги,
продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски
и автокозметични услуги, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и външноикономически
сделки и други, позволени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Антонис Антониу и Елени Антониу и се управлява и
представлява от Антонис Антониу.
40807
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 830/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „АС – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Силистра 4, вх. 2, ет. 4, ап. 39, с предмет на дейност:
поддръжка, ремонт и монтаж на асансьори, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба на едро и
дребно в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки на едро и дребно от соб
ствено производство, търговско представителство и
посредничество на фирми и физически лица в стра
ната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, турис
тически, рекламни услуги, лизинг, международен и
вътрешен транспорт (след лицензиране), таксиметров
превоз на пътници и товари, продажба, сервиз и
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поддръжка на компютри и компютърни системи и
информационни технологии, комуникации, открива
не на школи и частни училища (след съответните
разрешения), както и други подобни дейности, които
ще се осъществяват при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ,
импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна
основа със стоките и услугите по целия предмет
на дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Стойчо Станчев
Стоев, Христилия Костова Стоева и Станчо Стойчев
Станчев и се управлява и представлява в страната и
в чужбина от Стойчо Станчев Стоев.
40808
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 6/94 вписа промени за „Фикосота син
тез“ – ООД, Шумен: вписва Илина Стоянова Рачева
като съдружник в дружеството; вписва промени в
дружествения договор.
40809
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 829/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Рума“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Марица 14, вх. 5, ет. 1,
ап. 92, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, продуктов и
индустриален дизайн, реклама, маркетинг, менидж
мънт, както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, организирано като предприятие съгласно чл. 1
ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Румянка Димова Василева и
Виолета Йорданова Стефанова, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
40810
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 828/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Пси
фактор“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Марица 26, вх. 3, ет. 6, ап. 17, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външнотърговска дейност по целия предмет
на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Христо Марков
Червенков и Стефан Евгениев Попов, управлява се
чрез решения на общото събрание на съдружниците и
от управителите Христо Марков Червенков и Стефан
Евгениев Попов и се представлява от управителите
Христо Марков Червенков и Стефан Евгениев Попов.
40811
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 827/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Експерти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Цар Иван Александър 116,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: организиране
на счетоводна отчетност и съставяне на годишни
финансови отчети по реда на Закона за счетовод
ството, финансово-счетоводни, данъчно-правни кон
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султации, финансови анализи и експертизи, водене
счетоводство на фирми, бизнеспрограми и оценки на
дълготрайни активи, разработване на програми по
европейски проекти и фондове, търговия на едро и
дребно, външнотърговска дейност, комисионна, спе
диционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, транспортни
услуги, товарен и пътнически международен и вътре
шен транспорт, селскостопанска фермерска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция в непреработен и прера
ботен вид, производство на стоки с цел продажба и
услуги, посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
таксиметрови превози, автосервизни услуги, кетъринг,
туристическа, туроператорска, рекламна, импре
сарска и информационна дейност, предоставяне на
компютърни, интернет услуги и други услуги, хоте
лиерство, ресторантьорство, увеселителни заведения
с електронни и други развлекателни игри, заведения
за обществено хранене, предприемачество, строител
ни и монтажни дейности, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Румен Емилов Константинов.
40812
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 1056/93 вписа в търговския регистър прехвър
ляне на 2/6 идеални части от предприятието заедно
с фирмата на ЕТ „Любомир Василев“ на едноличния
търговец Любомир Иванов Василев от Ивелина
Любомирова Димитрова и Филипина Любомирова
Иванова като законни наследници на Любомир Иванов
Василев на наследника му Атанаска Николова Васи
лева и я вписа като едноличен търговец „Любомир
Василев – Атанаска Василева“.
40813
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 826/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анка – Кемалеттин Аккая“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Марково, община Каспичан,
област Шумен, ул. Освобождение 40, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и реконструкция на сгради, проектиране,
консултантска дейност, икономически анализи, мар
кетингови проучвания, разработване на финансови
проекти, инженерингова, транспортна, спедиционна
и складова дейност, посредничество и представи
телство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Кемалеттин Аккая.
40814
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 825/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Евантия
Харалампиус“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, партер, кафе
„Астера“, 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 представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед и
чекове, складови и лицензионни сделки, хотелиерски
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(след лиценз), туристически (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, представител и управляващ
Евантия Харалампус.
40815
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 822/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „А – тел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, бул. Славянски 20, ап. 17,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, пре
возни, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос-износ и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Карен Алексанян Арменски.
40816
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 385/2002 вписа промени за „Бългериън
Лакшъри сървиз“ – ООД, Шумен: освобождава като
представляващ и управляващ дружеството управителя
Теодора Василева Димова и я заличава от търговския
регистър; вписва като управител на дружеството Вик
тор Тотков Грозев, който не е съдружник в дружеството.
40817
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 815/2007 вписа промени за
„Килими“ – ЕООД, Шумен: премества адреса на уп
равление на дружеството от Шумен, ул. Средна гора
9, бл. 1, вх. 3, ет. 2, ап. 55, в Шумен, ул. Калиакра 2.
40818
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 791/2004 вписва промени за „Арон“ – ЕООД,
Шумен: вписва като съдружник в дружеството Крум
Илиев Крумов чрез прехвърляне на дружествени дя
лове; вписва като съдружник в дружеството Милена
Стоянчева Христова чрез прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник и представляващ
дружеството Павлин Илиев Крумов; вписва Крум
Илиев Крумов като представляващ и управляващ
дружеството; премества адреса на управление от ж.к.
Херсон 1, вх. 1, ет. 2, ап. 5, на ул. Марица 4, вх. 1,
ет. 3, ап. 16; преобразува дружеството в „Арон“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Марица 4, вх. 1, ет. 3, ап. 16,
и с предмет на дейност: посредничество при сделки с
недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, търговия със селскостопанска продукция,
продажба на стоки от собствено производство, търгов
ско представителство и посредничество, комисионни,
лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване
на менителници, записи на заповеди, чекове, превоз
на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен
или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова
дейност, сделки с интелектуална собственост, хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, както и предоставянето на
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други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, предприемачество
и строително-ремонтни дейности, счетоводни услуги,
продажба на авточасти, авторемонтни, тенекеджийски
и автокозметични услуги, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и външноикономически
сделки и други, позволени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Крум Илиев Крумов и Милена Стоянчева Христова и
се представлява и управлява от Крум Илиев Крумов.
40819
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 803/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „МТ
Електрик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Софроний Врачански 23, ет. 1, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени
стоки и ел. материали в страната и в чужбина, инже
неринг, монтаж, ремонт на промишлени инсталации,
производство и продажба, изкупуване и преработка на
селскостопанска продукция от растителен произход
в страната в чужбина, търговия на едро и дребно с
готови облекла, обувки и стоки за бита, производ
ство на хранителни стоки, хляб, хлебни изделия и
сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни
продукти и продажбата им в страната и в чужбина,
производство и продажба на строителни материали
и изделия, продажба на петрол, петролни и химиче
ски продукти, производство, покупка и продажба на
черни и цветни метали, вторични суровини, внос и
износ, преработка и търговия с дървени материали,
търговско представителство и посредничество на бъл
гарски и чуждестранни юридически и физически лица,
външнотърговска дейност, транспортна и сервизна
дейност, покупко-продажба на МПС, селскостопански
машини и инвентар, както и резервни части за тях,
бартерни и реекспортни сделки, ресторантьорство
и хотелиерство, туристическа, рекламна, програмна
и импресарска дейност, строителство и покупкопродажба на недвижимо имущество, закупуване на
оборудвани цехове, машини и съоръжения, земеделски
земи, както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Тодор Иванов Хаджиев и Милен
Атанасов Митев, управлява се и се представлява от
управителя Тодор Иванов Хаджиев.
40820
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 644/2006 вписа промяна за „Корект
строй“ – ООД, Шумен: освобождава като съдруж
ник и управител на дружеството Валентин Ефтимов
Вълчанов; вписва като съдружник Цанка Василева
Ефтимова; вписва като управител на дружеството
Даниел Георгиев Янчев.
40821
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 864/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „РС
груп“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Никола Вапцаров
5, вх. 1, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: поддръжка
и ремонт на битова и ел. техника, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чуж
бина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, таксиметрови, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост, хо
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телиерски, туристически, химическо чистене и пране,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
счетоводни и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строително-монтажни работи, лизинг, маркетинг и
мениджмънт, импорт, експорт и реекспорт на стоки
и всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопре
делен срок, със съдружници Росен Маринов Станев
и Софя Ховханнесовна Аракелян-Станева, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
42319
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 863/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ал
костил“ – ООД, със седалище и адрес на управление,
Шумен, ул. Жеко Спиридонов 5, вх. 3, ет. 5, ап. 54,
с предмет на дейност: маркетинг, внос и износ,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, складови и сделки с интелектуална
собственост, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка и продажба на алуминий и сплавите
му, други цветни и черни метали и сплави, тяхното
съхранение, сепариране, рециклиране, преработване,
топене и сплавяване, транспортиране на стопен метал,
леене с цел произвеждане и продажби. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдруж
ници Жечко Станчев Станчев, Павел Валентинов
Караиванов и Николай Жечков Станчев и се пред
ставлява и управлява от Жечко Станчев Станчев.
42320
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 812/2005 вписа промени за „Еге ком
пютри“ – ЕООД, Шумен: заличава Хасан Биртан
Хюсеин като едноличен собственик на капитала на
дружеството и като управител; вписва промяна във
фирмата на дружеството, като го преобразува от
„Еге компютри“ – ЕООД, в „Еге компютри“ – ООД;
вписва като съдружник и управител на дружеството
Рамадан Хасан Рамадан.
42321
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 862/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Женя
дей“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Александър Стамболийски 1, вх. 2, ап. 15,
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 на селскостопанска про
дукция и животновъдство, търговия на едро и дребно
с хранителни и нехранителни стоки, външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничест
во, комисионни, спедиторски, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информацион
ни, програмни, импресарски или други услуги, покуп
ка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингови и сделки с компютърна и
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офистехника, компоненти и консумативи, сервизно
обслужване, изграждане на компютърни мрежи, ин
тернет и други компютърни услуги, осъществявани
при условията и по реда на чл. 1, ал. 3 ТЗ, детективски
услуги, охранителна дейност, консултантска дейност,
посреднически услуги по наемане на работа, обучение,
квалификационни и преквалификационни курсове,
както и всякаква друга дейност, незабранена със за
кон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Евгения Руменова Райкова и
Златинка Митева Христова, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
42322
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 861/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Мотоболид“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. Шейново 17, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници, записи
на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, информационни, про
грамни, компютърни, импресарски или други услуги,
които ще се упражняват при условията на чл. 1, ал. 3
ТЗ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна
търговия (след съответно разрешение), проектиране,
маркетинг, дизайн, ресторантьорство, кафетерия,
както и други услуги и дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопре
делен срок, със съдружници Виктор Стайков Митев
и Гарабед Завен Кърбашян, които го представляват
и управляват заедно и/или поотделно.
42323
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 564/99 вписа промени за „Макет“ – ООД,
Шумен: премества адреса на управление на друже
ството в Шумен, ул. Цветан Зангов 11; вписва нов
дружествен договор.
42324
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 860/2007 вписа в търговския регистър прех
върляне на предприятието с фирма „Факети – Фикрет
Ибрям“ от Фикрет Ибрям Яхя на Андрей Михайлов
Илиев и го вписва като едноличен търговец с фирма
„Факети – Фикрет Ибрям – Андрей Илиев“.
42325
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 858/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Пер
фект 2006“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, търговско
представителство на физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция, хранителни
и промишлени стоки, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, консултантски услуги, както и всякаква неза
бранена със закон дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Галина
Тодорова Илиева и Гюнел Идириз Идириз, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
42326
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 48/91 вписа промени за „Лавена“ – АД,
Шумен: заличава като членове на съвета на дирек
торите Александър Кашлийски, Андрей Алексеевич
Калмиков, Юрий Вячеславович Копилов и Михаил
Юриевич Щербина; вписва като членове на съвета
на директорите Константин Димитров Шаламанов,
Валентин Ангелов Кънчев, Петър Александров Тре
нев, Димитър Иванов Найденов и Петина Маринова
Георгиева; вписва съвет на директорите в състав:
Константин Димитров Шаламанов – председател,
Валентин Ангелов Кънчев – зам.-председател, Петър
Александров Тренев – член, Димитър Иванов Най
денов – член, и Петина Маринова Георгиева – член;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Петина Маринова Георгиева.
42327
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 534/2007 вписа в търговския регистър
прехвърляне на търговското предприятие с фирма
ЕТ „Емил Ламбаджиев“, Шумен, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Ламбаджиеви – ЕМ Транс“ – ООД, Шумен (рег. по
ф.д. № 534/2007 по описа на ШОС), представлявано
от Емил Стефанов Ламбаджиев.
42328
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 417/2005 вписа промяна за „Престиж
комерс“ – АД, гр. Върбица: заличава като член на
съвета на директорите Анушка Петрова Маринова;
вписва като член на съвета на директорите Ценория
Петрова Младенова.
42329
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 855/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Дрийм
Истейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 1, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, строително предприемаче
ство, пакетаж на бързооборотни стоки и хранителни
продукти, търговско представителство и посредни
чество, разработка, разпространение и внедряване на
програмни продукти, изграждане и поддържане на
информационни системи, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, ветеринарномедицински
услуги, рекламни услуги, дърводелски и шивашки
услуги, строително-монтажна и ремонтна дейност,
лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки и
реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство, откриване
и експлоатация на заведения за обществено хранене.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Ерсин Ибрахимов Ахмедов.
42330
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 854/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дружество с ограничена отговорност „Риъл
Истейт Инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
ет. 1, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, про
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дажба на стоки от собствено производство, строително
предприемачество, пакетаж на бързооборотни стоки
и хранителни продукти, търговско представителство
и посредничество, разработка, разпространение и
внедряване на програмни продукти, изграждане
и поддържане на информационни системи, коми
сионни, спедиционни, превозни, складови сделки,
ветеринарномедицински услуги, рекламни услуги,
дърводелски и шивашки услуги, строително-мон
тажна и ремонтна дейност, лизинг, външнотърговска
дейност, бартерни сделки и реекспорт, хотелиерство
и ресторантьорство, откриване и експлоатация на
заведения за обществено хранене. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Ерсин Ибрахимов Ахмедов.
42331
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 848/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Боди Лайнс“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Владайско въстание 24,
вх. 3, ет. 8, ап. 65, с предмет на дейност: направа на
татуировки, поставяне на обеци по тялото, перманен
тен грим и други подобни, както и консултации във
връзка с тези дейности, производство и търговия на
едро и дребно със стоки от всякакъв вид, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, превозна, туристическа и хотелиерска
дейност, ресторантьорство, доставка, сервиз и ремонт
на всякакви технически системи, превоз на пътници и
товари, всякакви услуги, рекламна дейност и маркетинг,
строителна дейност, посредничество и предприемаче
ство, търговия с недвижими имоти, внос, износ, бартер
и реекспорт, както и всякакви други дейности, незаб
ранени със закон и след снабдяване със съответното
разрешително или лиценз. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Лазар
Богданов Лазаров и Младен Димитров Гинев, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
42332
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 736/2005 вписа промени за „Корект Кон
султ“ – ООД, гр. Нови пазар, област Шумен: заличава
като съдружник и управител на дружеството Христофор
Крумов Крумов; вписва като съдружник Георги Славчев
Гочев; вписва като управител на дружеството Димчо
Весков Димов, който е и съдружник; дружеството ще
се представлява от управителя Димчо Весков Димов.
42333
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 208/2004 вписа промени за „Кубрат
сан“ – ЕООД, гр. Плиска, област Шумен: увеличава
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 805 000 лв.;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Орхан Гюлдал.
42334
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 444/2006 вписа промени за „Георги Фло
ров Т“ – ООД, Шумен: вписва като съдружници
в дружеството Милен Найденов Максимов, Тонка
Йорданова Максимова; вписва ново седалище и
адрес на управление: Шумен, ул. Ген. Драгомиров
48, вх. 1, ет. 4, ап. 16; дружеството ще се управлява и
представлява от общо събрание на съдружниците и
ще се представлява и управлява от управителя Милен
Найденов Максимов.
42335
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 847/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Земирхан“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Вардар 50, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид в страната или в чужбина, производство
и продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Суат
Земирхан и Исмет Басриев Исмаилов и се предста
влява и управлява от Суат Земирхан.
42336
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 846/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Тото Транс – 07“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Райна Княгиня 27, ет. 2, ап. 2, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска, транс
портна и превозна дейност, вкл. и таксиметров
превоз на пътници и товари, отдаване на автомо
били под наем, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, разнос, търговия, производство на
хранителни продукти и напитки, селскостопанска
продукция, промишлени и потребителски стоки,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, откриване и експлоатация на обекти
за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки,
бира и други стоки, складови, комисионни, спеди
ционни, превозни, бартерни и лизингови сделки,
външнотърговски сделки и реекспорт, сделки с ин
телектуална собственост, стоков контрол, търговско
представителство и посредничество, менителници,
записи на заповед и чекове, покупка, обзавеждане,
продажба на недвижими имоти, туризъм, хотелиер
ски, рекламни, информационни, програмни и други
разрешени дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Тодор Йорданов Тодоров.
42337
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 859/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Виктория
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Салманово, област Шумен, ул. Милан Борисов
22, с предмет на дейност: комплексно транспортно
обслужване в страната и в чужбина, производство,
пакетиране и търговия с промишлени и хранителни
стоки и стоки за бита, търговия с цигари и алкохол
(след съответните разрешения), ресторантьорство,
хотелиерство, туристически услуги, комисионерство,
търговско представителство и посредничество, ли
зингова дейност, валутни сделки (след съответното
разрешение), реекспорт, производство, преработка и
продажба на селскостопанска продукция, спедиционна
и складова дейност, търговия със строителни матери
али, строителство и ремонти, вътрешен и междуна
роден туризъм, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
дейности, покупка, строеж или обзавеждане на не
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движими имоти с цел продажба, абонамент, доставка
и разпространение на печатни издания и софтуерни
продукти, външнотърговска дейност, както и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Галина Атанасова Петкова и Петър Вълчев Петков,
който го управлява и представлява.
42338
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 856/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Шанс 05“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Съединение 140, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, 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 представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други сделки, незабранени от българското
и европейското законодателство (след съответната
регистрация или след снабдяване със съответното
разрешително или лицензия за тези от сделките
и дейностите, които са на регистрационен, разре
шителен или лиценизонен режим към момента на
започване на извършването им). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Жечко Добрев Желев.
42339
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 851/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Кей“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Средна
гора 9, вх. В, ет. 6, ап. 66, с предмет на дейност:
откриване и осъществяване на услуги с обществена
пералня, извършване след разрешение (лиценз) на
леки и товарни превози в страната и в чужбина и на
таксиметрови превози, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, продаж
ба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми в страната и в чужбина, външно
търговска и външноикономическа дейност, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, проектиране на културно-битово и
жилищно строителство, инвеститорски, строителномонтажни и строително-ремонтни услуги, железарски
услуги, селскостопанска дейност, изработка, монтаж
и демонтаж на алуминиева, дървена и PVC дограма в
страната и в чужбина, ресторантьорска, хотелиерска и
туристическа дейност, екскурзоводни услуги, продажба
на алкохолни напитки и цигари, комисионни, спеди
ционни, складови и лицензионни сделки, лизингова
дейност, създаване и експлоатация на консигнационни
складове, бартерни сделки, маркетинг и мениджмънт,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Неждет Реджеб Ахмед.
42340
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1696 от
27.VІІ.2007 г. по ф.д. № 622/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Бахчеванов – 82“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Елхово, ул. Хан Аспарух 28Г, с
предмет на дейност: транспортна дейност и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност по предмета
и всякакви дейности, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Атанас Стоянов Бахчеванов.
40221
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2163 от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 808/2007 вписа в търговския ре
гистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пегасус – 1“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Елхово, ул. Морава
10, вх. В, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, продажба на течни
горива, комисионни, складови, спедиционни, превоз
ни сделки с всякакви МПС в страната и в чужбина,
ремонт на превозни средства, хотелиерство, реклам
ни, информационни, импресарски сделки, туризъм в
страната и в чужбина, счетоводни, консултантски и
проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеж
дане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг
и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност дружеството ще придобива необходимите
лицензи и разрешения. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Джанет Мей Фипс и с управител Станислав
Стоянов Петров.
40222
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1712 от
1.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 641/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ан 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Преслав 67, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, продажба на стоки от собствено производ
ство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг 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
и управител Генчо Гунев Каназирев.
40223
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2165 от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 751/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ак
сиома“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Феризович 5, ап. 2, с предмет на дейност:
бизнес планиране, разработка и управление на проекти,
маркетинг, анализ, реклама, лицензирана оценителска
дейност, посредничество при покупко-продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, управление
на недвижими имоти, консултации по извършване на
ремонтни дейности, интериорен и екстериорен дизайн,
финансови и застрахователни консултации, органи
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зиране на семинари, курсове и други образователни
дейности, търговия и производство на стоки и услуги,
внос и износ и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Веселина Георгиева
Георгиева и Димитрина Веселинова Караманова, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
40224
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2169 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 800/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Тери – Джейн“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Ген. Инзово, община „Тундажа“,
област Ямбол, ул. Струма 6А, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, производство и продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, търговско представи
телство и посредничество, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Теранс Майкъл Грифин.
40225
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2024 от
18.ІХ.2007 г. по ф.д. № 750/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Ашкрофт“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Джон
Атанасов 9, офис 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид в страната и
в чужбина, внос и износ, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Денис Вероника Таунсенд.
40226
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2230 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 820/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Макдоналд декорейтин сървисъс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 6, с
предмет на дейност: производство на стоки с цел
продажба, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос и
износ на стоки, международен транспорт, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
за която не се изисква специален разрешителен ре
жим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Джордж Андрю
Дейвид Макдоналд.
40227
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1958 от
10.ІХ.2007 г. по ф.д. № 675/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Моника“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Чая
5А, с предмет на дейност: производство, продажба и
транспортиране на прясно месо, суровини и продукти
от животински произход, изкупуване, производство,
преработка и продажба на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, строителство
и строително-ремонтни работи, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, предоставяне на информационни, счетоводни,
програмни, превозни, хотелиерски, туристически,
рекламни или други услуги, ресторантьорство, авто
транспортна дейност в страната и в чужбина, покуп
ка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, други дейности и услуги, разрешени
със закон при спазване законовите изисквания за
лицензиране, внос и износ по предмета на дейност;
дружеството може да придобива по законен начин
всякакви права, необходими за осъществяването на
предмета му на дейност, както и да изпълнява вся
каква друга работа, която има за цел улесняването,
напредъка или разширяването на стопанската му
дейност, разкриване на заложна къща. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Доменико Гулло.
40926
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2114 от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 788/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена от
говорност „Радина турс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 48,
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, хотелиерски, туристически, куриерски,
ресторантьорски или други услуги, разкриване на
заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви, слад
карници, извършване на превоз на пътници и товари
в страната в чужбина, търговия с промишлени и
хранителни стоки на едро и дребно, търговско пред
ставителство и посредничество, наемане, арендуване
и обработка на земеделска земя, зърнопроизводство,
животновъдство, производство, изкупуване, прера
ботка и реализация на селскостопанска продукция
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, други дейности, разрешени със закон, при
спазване законовите изисквания за лицензиране, внос
и износ по предмета на дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капи
тала и управител Радка Вълева Тодорова-Абрашева.
40927
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2147 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 792/2007 вписа в търговския ре
гистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мисис Бийн Би анд Би“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Мелница, област Ямбол, ул. Кара Кольо 3, с предмет
на дейност: търговия, проектиране, производство,
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монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт на газови
съоръжения и инсталации, производство и пласмент
на стоки от собствено производство, стоки за бита
и селскостопански произведения, транспортни, спе
диционни, комисионни, складови сделки, битови и
стъкларски услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
пътнически и товарни превози, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство, посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Катарина Елена Буун.
40928
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2265 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 843/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ликуричи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Д. Благоев 18, вх. Б,
ет. 5, ап. 52, с предмет на дейност: продажба на
фойерверки, специални ефекти, пиротехнически и
други увеселителни изделия, производство на стоки
с цел продажба, покупка на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос
и износ на стоки, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни, складови,
превозни сделки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или за която не се изисква
специален разрешителен режим. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Иван Ганев Панев.
40929
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2240 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 841/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Драмос – 1992“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Милин камък 28, с
предмет на дейност: търговска дейност със стоки и
услуги във всички разрешени от закона форми на
територията на страната и в чужбина, комисионна,
превозна, туристическа, дейност на търговско пред
ставителство и посредничество или предоставянето
на други услуги, транспортна дейност и транспортни
услуги, сделки с интелектуална собственост, производ
ство и търговия със селскостопанска продукция, вкл.
наемане и арендуване на земеделска земя, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, внос и износ по предмета на дейност и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
за която не се предвижда особен разрешителен ре
жим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала и управител Светлана
Кирова Хендекова.
40930
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1695 от
27.VІІ.2007 г. по ф.д. № 627/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „УИ ентърпрайзис“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Джон Атанасов 8, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
внос и износ, производство на стоки с цел продаж
ба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство,
агентство и посредничество в страната и в чужбина,
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хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала и управител Джордж
Макензи Макрий.
40931
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1835 от
22.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 648/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Вива – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 19, ет. 5,
ап. 16, с предмет на дейност: посреднически, коми
сионни, спедиционни и превозни услуги в страната
и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услу
ги, вътрешен и международен туризъм, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос,
износ, вътрешна и външна търговия със стоки от
всякакъв вид, производство, изкупуване и реализация
на селскостопанска продукция и нейните производи,
производство, търговия, внос и износ на метални
изделия, както и всякаква друга дейност, за която
няма законова забрана съгласно законодателството,
като при необходимост ще придобива съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Господинка Минчева Жечева.
40932
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1692 от
27.VІІ.2007 г. по ф.д. № 560/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Мари
са“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол,
ж.к. Възраждане, бл. 24В, ет. 4, ап. 8, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, финансови и
счетоводни услуги и консултации, вкл. организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, независим
финансово-счетоводен одит, след лицензиране изгот
вяне на бизнес планове, консултации в сферата на
финансирането и планирането, данъчноосигурителни
консултации и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мария Николова Ангелова и Светла
Ангелова Димитрова и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
40933
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2260 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 842/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Стилидон – М“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 64, ет. 6, ап. 23, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, сделки с интелектуална собственост,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складо
ва и лизингова дейност, търговско представителство
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и посредничество, покупка на ценни книжа с цел
продажба, производство на стоки с цел продажба,
рекламни, информационни, програмни и други ус
луги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос, износ, 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
и управител Мирослав Славчев Петков.
40934
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1922 от
3.ІХ.2007 г. по ф.д. № 709/2007 вписа в търговския ре
гистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ню дизайн бългериън хаус“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
с. Синапово, община Тополовград, ул. Г. Димитров
7, с предмет на дейност: търговия, проектиране, про
изводство, монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт
на газови съоръжения и инсталации, производство и
пласмент на стоки от собствено производство, стоки
за бита и селскостопански произведения, транспортни,
спедиционни, комисионни, складови сделки, битови и
стъкларски услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
пътнически и товарни превози, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство, посредничество на мест
ни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Ралф Грювнов.
40935
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2270 от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 814/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ЕсПи“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Търговска 71А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически, рекламни, програм
ни, информационни и импресарски услуги, сделки с
интелектуална собственост, външнотърговски и бар
терни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Стивън Потър и Саманта Пейн и се управлява и
представлява от управителя Стивън Потър.
40936
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2073 от
27.ІХ.2007 г. по ф.д. № 782/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Маргарита 55“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Ат. Кратунов 2Б, ап. 16, с предмет на дейност:
шивашки услуги, търговия с хранителни продукти и
полуфабрикати, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, таксиметрови услуги (след снабдяване с
необходимите документи), комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и дейности на търговско
представителство и посредничество, превозна дейност
с леки, лекотоварни и товарни автомобили в страната
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и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижи
ми имоти с цел продажба, производство, търговия,
изкупуване и износ в чужбина на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
вкл. и животни, търговия с горива и гориво-смазочни
материали, преводачески услуги, ресторантьорство,
откриване на кафе-клуб и интернет-клуб, кинкалерия,
продажба на цигари и алкохол (след лиценз), внос
и износ по предмета на дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Маргарита Георгиева Стоянова.
40937
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2202 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 812/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Михалас транс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 7, с предмет
на дейност: международен транспорт, автомобилни и
автобусни превози, таксиметрови услуги, превози на
пътници и товари в страната и в чужбина, покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна, складова дейност, търгов
ско представителство и търговско посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица
(без процесуално представителство) в страната и в
чужбина, счетоводна и одиторска дейност, превозна,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристиче
ска дейност, авторемонтна и автосервизна дейност,
дистрибуторска дейност, строителство, покупка или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
внос и износ по предмета на дейност и всякакъв вид
търговска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Серафим Михаил Николау.
40938
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2174 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 807/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „БС брос“ – ЕООД (изписва се и на лати
ница), със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, офис 7, с предмет на
дейност: международен транспорт, автомобилни и
автобусни превози, таксиметрови услуги, превози на
пътници и товари в страната и в чужбина, покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чуж
бина, комисионна, спедиционна, складова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица
(без процесуално представителство) в страната и в
чужбина, счетоводна и одиторска дейност, превозна,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристиче
ска дейност, авторемонтна и автосервизна дейност,
дистрибуторска дейност, строителство, покупка или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
внос и износ по предмета на дейност и всякакъв вид
търговска дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 30 000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Спиридон Георгиос Баралос.
40939
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2067 от
26.ІХ.2007 г. по ф.д. № 759/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Емсиди“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Хале, бл. 11, вх. Б, ет. 8,
ап. 45, с предмет на дейност: селскостопанска дейност:
производство, преработка и търговия със земеделска
продукция – земепреработване (зърнени култури, трай
ни насаждения, семепроизводство), животновъдство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж
ба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна, хоте
лиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговски сделки по целия пред
мет на дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Митко Стоилов Димитров.
40940
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 982 от
2.V.2007 г. по ф.д. № 350/2007 вписа в търговския
регистър акционерно дружество „АРС инвест“ – АД,
със седалище и адрес на управление гр. Стралджа,
Промишлена зона – завод „Арсенал“, с предмет на
дейност: покупко-продажба и търговия с недви
жими имоти, управление на собствени магазини
и недвижими имоти и отдаването им под наем,
строителство, търговия на едро и дребно, произ
водство и търговия със стоки, посредничество и
представителство и всякаква друга незабранена със
закон дейност, с капитал 50 000 лв., разпределен в
50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.
Дружеството е с неопределен срок, с едностепенна
система на управление и съвет на директорите от
трима членове с мандат 3 години в състав: пред
седател – Рени Минчева Младенова-Русева, Георги
Димитров Белобрадов – изпълнителен директор, и
Райна Парушева Парушева-Белобрадова – член, и се
представлява и управлява от изпълнителния директор
Георги Димитров Белобрадов.
40941
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2129 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 671/2006 вписа про
мени за „Стройинвестмънтс“ – ЕООД, Ямбол: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла по 100 лв. от
съдружника Стойко Томов Гагамов на Тодор Славчев
Тодоров; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Стойко Томов Гагамов; вписва
Тодор Славчев Тодоров като едноличен собственик на
капитала и управител; вписва промяна в седалището
и адреса на управление от Ямбол, ул. Ал. Стамболий
ски 62, на Варна, бул. Христо Ботев 3, ет. 3, офис 21.
40942
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2122 от 3.Х.2007 г.
по ф.д. № 558/2003 вписа промени за „Елова лайф
стайл“ – ООД: вписа промяна в седалището и адре
са на управление от с. Гранитово, община Елхово,
област Ямбол, ул. Генерал Заимов 24, на Бургас, ул.
Александровска 91, ет. 1.
40943
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2098 от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 760/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „ПХ’7“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Търговска 60, ет. 1, с предмет
на дейност: производство и реализация на облекла,
изработка на облекла на ишлеме, организиране на
курсове за професионална квалификация и преква
лификация на хора с ниска степен на образование,
сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки и
услуги, посредничество и търговско представителство,
вътрешен и международен превоз на стоки и пътни
ци, проектантска и строителна дейност, маркетинг
и мениджмънт, както и всякакви други стопански
дейности и услуги, за които няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Палмир Вълчев Пръвчев
и Дилек Джан Дурал и се представлява и управлява
от управителя Палмир Вълчев Пръвчев.
42341
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1533 от
4.VІІ.2007 г. по ф.д. № 555/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Мерида“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Цар Асен 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, продажба
на фасадни облицовки, топло- и хидроизолации, внос
и износ на стоки, търговско представителство и пос
редничество, сделки с интелектуална собственост,
проектиране, строителство и ремонт, маркетинг и
реклама, транспортна дейност и услуги, търговия
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
консултантска дейност и преводачески услуги, по
купка, 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 и управител
Даниела Иванова Бояджиева.
42342
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1786 от
13.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 653/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Копийт Ейсби Б и Б“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Елхово, ул. Странджа 16, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижи
ми имоти с цел продажба, дейност на търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресто
рантьорски, туристически услуги, както внос, износ,
производство, превоз на стоки, както и всякакви други
услуги и дейности, разрешени със закон, като при
необходимост ще придобива съответните лицензии
и разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Филип Чарлс Есби.
42343
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1947 от
5.ІХ.2007 г. по ф.д. № 681/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Джейнд“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ин
дже войвода 1, ет. 2, стая 10, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, както и всякакви други
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услуги и дейности, разрешени със закон, като при
необходимост ще придобива съответните лицензи.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала и управител Зора Ел-Харрак.
42344
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1504 от
3.VІІ.2007 г. по ф.д. № 562/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Мич“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Възраждане, бл. 24, вх. Е, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност, внос
и износ на едро и дребно на стоки от леката и хра
нителната промишленост, организиране на вътрешен
и международен туризъм, търговия с произведения
на изкуството (без благородни метали, скъпоценни
камъни и паметници на изкуството), производство и
търговия с пластмасови изделия и капачки за безал
кохолни напитки и бира (без маркови производства),
организация и експлоатация на магазини в страната
и в чужбина – стругарство, монтьорство, внос-износ
на плодове и зеленчуци в страната и в чужбина,
авторемонтни и транспортни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, продажба на алкохол и цигари
(след лиценз), производство на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, превозни,
лизингови, складови и консигнационни сделки, ту
ристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, машинописни, преводни, фризьорски,
козметични, шивашки и други услуги, търговия на
едро, дребно и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на
недвижими имоти, изкупуване, покупка, експлоатация
и ремонт на селскостопанска техника при търговия с
нея при производство и преработка на селскостопанска
продукция на собствена и наета земя, отглеждане и
търговия със селскостопанска продукция и животни,
производство и разпространение на видео- и звуко
записи, видеокамерна дейност, търговска дейност с
горива, петролни продукти, масла, газ пропан-бутан
и техни производни, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мирослав Митков Мирчев.
42345
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1924 от
3.ІХ.2007 г. по ф.д. № 704/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Радо – 53“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж.к. Възраждане 24Г, ап. 7, с
предмет на дейност: строително-монтажна дейност,
ремонт на сгради, поставяне на хидроизолации,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и посредническа дейност при
покупко-продажба на недвижими имоти, внос, износ
на промишлени и хранителни стоки, хотелиерство,
ресторантьорство, разкриване и експлоатация на ка
фе-аперитив и снекбар, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, изкупуване и ре
ализация на селскостопанска продукция и нейните
производни, посреднически, комисионни, спедиционни
и превозни услуги в страната и в чужбина, както и
всякакви други услуги и дейности, разрешени със
закон, като при необходимост ще придобива съот
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ветните лицензи. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Радко Димитров Атанасов.
42346
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2323 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 866/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Дъ
косби ту“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Сламино, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Славянска 25, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, продажба на стоки от собствено произ
водство, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, търговско представителство и по
средничество, производство, изкупуване, преработка и
реализация на селскостопанска продукция в страната
и в чужбина, производство и реализация на бетоно
ви изделия, комисионни, спедиционни, вътрешни и
международни превозни сделки, складови и сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
други дейности, разрешени със закон (при спазване
на законовите изисквания за лицензиране), внос и
износ по предмета на дейност. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Найджъл Лън и Анджела Лън и се представлява и
управлява от управителя Найджъл Лън.
42347
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1662 от
23.VІІ.2007 г. по ф.д. № 602/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Аква
инвест проект“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Ямбол, ул. Кара Кольо 3, ет. 2, с предмет на
дейност: инвестиционно проектиране в строителството,
проучвателна и оценителска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на сто
ки с цел продажба, покупка на ценни книжа с цел
продажба, дейност на търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни
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, внос и износ по предмета на дейност, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Йорданка Петрова Стоева и Маргарита
Петрова Георгиева и се управлява и представлява от
управителя Йорданка Петрова Стоева.
42348
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1670 от
24.VІІ.2007 г. по ф.д. № 620/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ту
магпайс“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Елхово, ул. Пирот
25, с предмет на дейност: покупка, строителство или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, търговско представи
телство и посредничество и всякакви други услуги и
дейности, разрешени със закон, като при необходимост
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ще придобива съответните лицензии. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Лойд Алън Макмилън и Шарън Кристин Смит, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
42349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15339/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Транспорт суро
вини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж. к. Надежда, ул. Елов
дол 33, с предмет на дейност: събиране и извозване
на битови отпадъци от опаковки; рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци;
производство; търговия; инвестиционна и външнотър
говска дейност, както и всички останали дейности,
които биха се оказали подходящи с оглед целите и
нуждите на фирмата, незабранени от закона. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Сорт арт“ – ООД
(ф. д. № 11455/2006), и се управлява и представлява
от управителя Ангел Венциславов Баховски.
39000
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14988/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кенсал трейд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триа
дица“, бул. Витоша 4, ет. 5, с предмет на дейност: внос,
износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии
и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел про
дажба, търговско представителство, посредничество и
комисионерство, строителна, конструкторска и транс
портна дейност, туристическа, рекламна и информа
ционна дейност и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Пьотр Геннадиевич Коляго,
който управлява и представлява.
39001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15536/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нешънъл про
пърти корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучър 95, вх. 1, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
далекосъобщения чрез изграждане, поддържане и
използване на далекосъобщителни мрежи и/или
предоставяне на далекосъобщителни услуги (съглас
но законовите изисквания в Република България),
строителство, хотелиерство, заведения за обществено
хранен, туристическа дейност (съгласно законовите
изисквания в Република България), посредническа
дейност между български и чуждестранни юридически
лица, външнотърговска дейност, транспортни услуги,
рекламна дейност (съгласно законовите изисквания в
Република България), както и всякаква друга дейност,
незабранена от законите на страната. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Рашо Андреев
Асенов, който управлява и представлява.
39002
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 8638/2007 вписва промени за „Образцова
аптека Мадрид 9“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Венка Михайлова Илиева на
Иван Атанасов Георгиев; заличава като едноличен
собственик и управител Венка Михайлова Илиева;
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вписва като едноличен собственик и управител
Иван Атанасов Георгиев; дружеството се управлява
и представлява от Иван Атанасов Георгиев; вписва
промяна на наименованието от „Образцова аптека
Мадрид 9“ – ЕООД, на „Образцова аптека Г. М. Ди
митров 1“ – ЕООД; вписва промяна на седалището
и адреса на управление: София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бул. Г. М. Димитров 1; вписва промяна на
предмета на дейност: търговия на дребно с лекар
ствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина; вписва промяна в
учредителния акт.
39003
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 7893/2005 вписва промени за „Смарт стаф
солюшънс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дру
жествени дяла от Йорданка Каменова Бориславова на
Снежанка Тодорова Николчева; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Лилия Тодорова Владимирова
на Снежанка Тодорова Николчева; заличава като съд
ружници Йорданка Каменова Бориславова и Лилия
Тодорова Владимирова; заличава като управители
Йорданка Каменова Бориславова и Лилия Тодорова
Владимирова; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смарт стаф солюшънс“ – ЕООД; вписва като едно
личен собственик и управител Снежанка Тодорова Ни
колчева, която управлява и представлява дружеството.
39004
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15661/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Б.Б.С. 3“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж. к. Христо
Смирненски, бл. 51, вх. А, ет. 6, ап. 14, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионни, спедиционни и пре
возни сделки, в страната и чужбина, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всички други сделки, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Раймонд Танноуз Ел Чидиак,
Хатем Ел Битар и Салим Ел Битар и се управлява и
представлява от Раймонд Танноуз Ел Чидиак.
39005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14557/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Балкан венчърс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Светослав Тертер 24, с предмет на дей
ност: проектантски проучвания, покупко-продажба
на недвижими имоти, инфраструктурни проекти,
строителство, управление на недвижима собственост
и други дейности, незабранени от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Васил Стефанов Беязов и Димитър
Тодоров Димитриев и се управлява и представлява
от Васил Стефанов Беязов.
39006
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 8.Х.2007 г. по
ф.д. № 4608/2006 вписва промени за „Елизер“ – ООД:
вписва като управител Валентин Миланов Иванов;
дружеството ще се управлява и представлява от Васил
Георгиев Шуманов и Валентин Миланов Иванов заедно.
39007

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15064/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Буланго“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „ВЕЦ Кокаляне“, бл. 2,
вх. 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: внос-износ,
външнотърговска дейност, представителство, агентство
и посредничество, комисионерска и консултантска
дейност, комисионна, строителна, превозна, таксиме
трова, рекламна, хотелиерство и ресторантьорство,
международен и вътрешен стопански туризъм, по
купка, строеж на недвижими имоти, откриване на
магазини за продажба на хранителни и промишлени
стоки и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Янко Стефанов Димов,
Алекси Василев Алексиев и Антонио Саудадеш и се
управлява и представлява от Янко Стефанов Димов.
39008
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14820/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Еуникс лаб България“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Симеоновско шосе 24, вх. А, ет. 1, офис 2, с пред
мет на дейност: изследване, проучване, проектиране,
производство, допълване, търговия, инсталиране, раз
пространение, поддръжка и поправка, приспособяване,
привеждане в съответствие, развитие и консултантска
дейност на продукти, услуги и решения в областта на
информатиката, автоматиката, телекомуникациите,
телеатиката, офис продуктите и дейности, свързани с
развитието на информационните телекомуникационни
технологии за трети лица, вкл. обществени и частни
организации, сдружения, асоциации и публичната
администрация, анализ и фирмена организация и поспециално проектиране и прилагане на информационни
системи и съответните мрежови и/или софтуерни
решения, проектиране, реализиране и управление на
технологични инфраструктури в сфеата на ИКТ, и в
частност – оперативни центрове за работа с клиенти
(call center), центрове за кореспонденция (contact
center) и/или системи за управление и разрешаване
на проблеми и запитвания (help desk), инструментално
полезни или подходящи за клиентите (частни и/или
обществени) на дружеството с цел подобряването
ефективността и способностите за доставка на услуги
на пазара и/или обществеността, покупка, продажба
и търговия с електронна апаратура и аксесоари, необ
ходими, допълващи или полезни за усъвършенстване
на проектните и/или инфраструктурни ИКТ решения
на дружеството, организиране, създаване и управление
на курсове за обучение на специалисти, конгреси и
семинари в сферата на информационните и комуника
ционните технологии, обработка на данни, водене на
фирмено счетоводство, управление и административни
дейности, като например развитие, управление, под
дръжка и архивиране или деловодство на документи
или бази данни, за трети лица или обществени, други
подпомагащи услуги, безвъзмездно или нефинансово
даване под наем на софтуер, електронно оборудване
и апаратура и уреди за телекомуникация. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Еуникс“ – АД, и „Стет холдинг“ – АД,
и се управлява и представлява от Лъчезар Георгиев
Атанасов, като за поемане на задължения на стойност
над 500 лв. е необходимо изрично решение на общото
събрание на дружеството.
39009
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14564/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Интер евро груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Позитано 8, ет. 2, офис 211, с предмет на дейност:
реализиране на културни и образователни програ
ми, продуцентска дейност в сферата на културата и
шоубизнеса, аудиозаписна и звукозаписна дейност,
търговска и предприемаческа дейност в областта на
промишленото и градско строителство, организация и
мениджмънт в областта на промишленото и градско
строителство, покупко-продажба на стоки, внедряване
и консултантска дейност, търговско представителство
и посредничество, агентство на български и чуж
дестранни юридически и физически лица у нас и в
чужбина, реклама и маркетинг, транспортна, спеди
торска и туристическа дейност след получаване на
необходимите разрешения и лицензи, ресторантьорска
и хотелиерска дейност, експлоатация на увеселителни
заведения, както и всякаква друга дейност търговска
по смисъла на закона, незабранена от същия. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ивелина Любомирова Александрова и
Боян Кирилов Костов и се управлява и представлява
от съдружниците само заедно.
39010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15019/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джей Кей кон
султ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж. к. Белите брези,
бл. 9, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търговия на
едро с ветеринарномедицински продукти и с лекар
ствени средства за хуманната медицина; търговия с
биопродукти, хранителни добавки, диагностикуми,
консумативи и оборудване за ветеринарната и хуманна
медицина; търговия със селскостопански, животински,
промишлени, битови и химически стоки; рекламна
и издателска дейност; комисионни и спедиционни
сделки; логистична дейност; управленско консулти
ране; търговско представителство и посредничество,
както и всичко останало, което не е забранено от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и упра
вител Йордан Каменов Каменов, който го управлява
и представлява.
39011
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15205/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограниче
на отговорност „К и К инженеринг – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж. к. Свобода, бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 39,
с предмет на дейност: проектиране, строителство,
ремонт и обзавеждане на жилищни сгради и офиси
с цел продажба, търговия със строителни материали,
минерални мазилки, бои и други строителни матери
али и продукти на строителството, ново строителство,
ремонт на сгради, вкл. на покривни конструкции и
хидроизолация на покриви, търговия на едро и дребно
със стоки за народно потребление и строителни ма
шини, консултантска дейност и консултантски услуги,
ресторантьорство, кафе, хотелиерство, туристически
услуги, транспортни и таксиметрови услуги в страната
и чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти
и селскостопанска продукция – растителна и живо
тинска, посредническа, търговскопредставителна,
рекламна и външнотърговска дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Калин Станчев Йорданов и Константин
Николаев Златев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно.
39012
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 9167/2001 вписва промени за „Ивкра
гал“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Лозенец“, ул.
Русалийски проход 15 – 17, вх. А, ет. 4, ап. 10; вписва
нов учредителен акт.
39013
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 12150/2001 вписва промени за „Вектор
ПИП“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Димитър Петров Гюров на Петър Илиев Гюров;
вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от Димитър
Петров Гюров на Илия Петров Гюров; вписва като
съдружник Илия Петров Гюров; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София, район
„Илинден“, кв. Гевгелийски, ул. Попчево 24; вписва
изменения на дружествения договор.
39014
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, чл. 4 ТЗ с определе
ние от 3.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 9349/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Капи
толия – 2001“ – ЕООД.
39015
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.д.
№ 12892/2000 вписва промени за „Екотур“ – ЕООД:
заличава като управител Марияна Борисова Петрова;
вписва като управител Ива Петкова Павлова, която
управлява и представлява дружеството.
39016
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф.д. № 6545/2000 вписва промени за „Енерджи консулт
интернационал“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Михаил Михайлов Младжов на
Атанас Валентинов Димов; заличава като съдружник
Михаил Михайлов Младжов; вписва като съдружник
Атанас Валентинов Димов; дружеството се управлява
и представлява от Светослав Василев Стамов и Атанас
Валентинов Димов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
39017
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7774/97 вписва промени за „Ринг – СВ“ – АД:
вписва нов съвет на директорите в състав: Ивайло
Тончев Стаевски – главен изпълнителен директор,
Живко Дражев Иванов – изпълнителен директор,
Латинка Георгиева Ревалска – председател, Атанас
Иванов Голомеев и Стилиян Ангелов Шишков; дру
жеството се представлява от главния изпълнителен
директор Ивайло Тончев Стаевски и Живко Дражев
Иванов заедно.
39018
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 7774/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ринг – СВ“ – АД.
39019
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 6101/99 вписва промени за „Галба“ – ООД:
заличава като управител Ранко Светославов Георгиев;
дружеството се управлява и представлява от управи
теля Анатолий Альошев Замфиров; вписва изменение
на дружествения договор.
39020
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 9872/2002 вписва промени за „Трансат“ – АД: за
личава като член на съвета на директорите Христо
Георгиев Георгиев; вписва като член на съвета на
директорите Мирослав Атанасов Вълков.
42019
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 11139/2003 вписва промени за „АССА асет
мениджмънт“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 354 400 лв. на 698 800 лв. чрез
апортна вноска – вземане съгласно тройна експертиза,
приета с определение от 30.VІІ.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 4 състав, по дело
№ 242/2007; вписва промени в дружествения договор.
42020
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 2769/2003 вписва промени за „Про лайт
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 24 дружествени
дяла от Здравко Драганов Димов на Нотю Любомиров
Нотев; заличава като съдружник Здравко Драганов
Димов; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „Про
лайт БГ“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на уп
равление – София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 325, вх. 2, ет. 5, ап. 8; вписва нов учредителен акт.
42021
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 7947/2004 вписва промени за „Бит инте
грал“ – ООД: заличава като управител Иван Сивков
Иванов; вписва като управители Такухи Жирайр Сал
мастиян и Бойчо Блажев Блажев, които управляват
и представляват дружеството само заедно.
42022
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 9522/2004 вписва промени за „Копекс“ – ЕООД:
вписва промяна на предмета на дейност: пътно
строителство, ремонтно-възстановителни дейности,
рехабилитация и поддръжка на пътната мрежа, услуги
със строителна механизация, проучвателна, проек
тантска, инвеститорска и инженерингова дейност в
областта на пътното строителство, търговия с леки
автомобили, продажба, отдаване под наем и лизинг на
леки автомобили, таксиметрови услуги, авторемонтни
дейности на леки автомобили, пътна помощ, вътрешна
и външна търговия, представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни лица, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва промени в учредителния акт.
42023
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 10576/2004 вписва промени за „Съни
дей – България“ – ЕООД: заличава като управител
Анна Владимирова Ваканова-Теодосиева; вписва като
управител Красимир Угринов Велинов; вписва промяна
на наименованието от „Съни дей – България“ – ЕООД,
на „Вето – ВТ“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
42024
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 12506/2004 вписва промени за „Глобал
агро трейдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Христо Иванов Чернев на Дели
Георгиев Лилов; заличава като съдружник Христо
Иванов Чернев; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Глобал агро трейдинг“ – ЕООД; едноличен собстве
ник на капитала е Дели Георгиев Лилов; вписва нов
учредителен акт.
42025
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 13429/2004 вписва промени за „Пи Ейч
медиа“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дей
ност: покупко-продажба на недвижими имоти, акции
и дялове от търговски дружества на територията на
страната и в чужбина, консултации и посредничество
по осъществяване на сделки и проекти с акции и
дялове от дружества, с недвижими имоти на българ
ски и чуждестранни физически и юридически лица,
посреднически и представителни сделки, всякаква
друга дейност, незабранена със закон; заличава като
управители Костадин Димитров Георгиев и Добрин
Иванов Мишков; вписва като прокурист Даниела
Георгиева Николова; дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Филип Михайлов Харманджиев и прокуриста Дани
ела Георгиева Николова заедно и поотделно; вписва
изменения в учредителния акт на дружеството.
42026
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 600/2004 вписва промени за „К – 1“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Ми
хаил Иванов Йолов на Николай Георгиев Пенчев;
вписва като съдружник Николай Георгиев Пенчев;
дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „К – 1“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност: производство и
търговия с различни видове стоки, външна търговия,
международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж
и сделки с недвижими имоти, туристическа дейност,
сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност
и различни видове услуги, всякаква друга дейност,
незабранена със закон; вписва като управител Нико
лай Георгиев Пенчев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Михаил Иванов Йолов
и Николай Георгиев Пенчев заедно и поотделно.
42027
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 4592/2004 вписа прехвърляне на предпри
ятието на „Ассист сервиз БВ“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 15498/2006), като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Ассист сервиз“ – ООД.
42028
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5831/2004 вписа промени за „Златен
дом“ – ООД: премества седалището и адреса на уп
равление в София, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул.
Николай В. Гогол 6; заличава като управител Йехуда
Бени; вписва като управител Соня Христова Киряко
ва, която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов дружествен договор.
42029
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 13145/2004 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Тигри – Валентин Маринов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Парс“ – ООД (рег. по ф.д. № 20831/94).
42030
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 9776/2004 вписа промени за „Новател“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 3000 дружествени дяла от
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„Виабридж телекомюникейшънс холдинг лими
тид“ на „Магияр телеком телекомюникейшънс
Пи Ел Си“; заличава като едноличен собственик
„Виабридж телекомюникейшънс холдинг лимитид“;
вписва като едноличен собственик „Магияр телеком
телекомюникейшънс Пи Ел Си“; вписва изменения
в учредителния акт.
42031
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от по ф.д.
№ 15747/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Алекс 98
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Кота 1050 № 3, вх. А, ет. 2,
ап. 236, с предмет на дейност: търговия със заваръчни
материали, консумативи и метали, транспорт във
вътрешно и международно съобщение, хотелиерство,
таксиметрови превози, външно- и вътрешнотърговска
дейност, маркетинг, участие в местни и чуждестран
ни сдружения, спедиционна, складова, лизингова и
рекламна дейност, представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякакъв
вид стопанска дейност с изключение на дейностите,
забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Елизабет Маринова Николова,
която го управлява и представлява.
42032
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15985/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограниче
на отговорност „Ес Ти Би комюникейшънс – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Оборище 18Б, с предмет на дейност:
стратегическо и медийно планиране на рекламни
кампании и обществени мероприятия, управление
на взаимоотношенията с медиите и обществеността,
директен маркетинг и реклама (разработване на
рекламни послания, художествено оформление),
организиране на семинари, дискусии и кръгли маси,
управление на вътрешните комуникации и хармони
зиране на външните, разрешаване на конфликти и
управление на кризисни ситуации, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Валери Янков Тарандов и Иван Христов
Братанов, управлява се и се представлява от Силвия
Симеонова Симова, като управителят не може да
сключва сделки на разпореждане с имущество на
дружеството, да поема менителнични задължения
и да сключва договори за кредит, чиято стойност
надвишава 5000 лв., без решение на общото събрание
на дружеството.
42033
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16134/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Розенберг пропъртис Бъл
гария“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ул. Андрей Германов 11, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти с индустриални и бизнес цели, мениджмънт,
вкл. отдаване под наем на имоти със стопанска цел,
посредничество при сделки с недвижими имоти с
индустриално предназначение, други дейности, за
които няма законова забрана. Дружеството е с нео
пределен срок, с капитал 2 000 000 лв., със съдружници
„Розенберг пропъртис“ – АД, и „Юротим“ – ООД,
и се управлява и представлява от Сашо Тодоров
Дерменджиев.
42034
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 5436/2006 вписа промени за „РПС 2“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от „Сити
контрол“ – ООД, на „Урбан план консулт“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „РПС 2“ – ООД; вписва
като съдружник „Урбан план консулт“ – ЕООД; дру
жеството ще се управлява и представлява от Ния
Стоянова Янева; вписва нов дружествен договор.
42035
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 12603/2006 вписа промяна за „Лендмарк
България шопс“ – ЕООД: заличава като управител
Дейвид Фредерик Бродерсън.
42036
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 10286/2006 вписа промени за „Трансгруп – 67
плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 дружест
вени дяла от Димитър Маринов Маринов на Пламен
Пенев Кацарски; вписва като съдружник и управител
Пламен Пенев Кацарски; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговор
ност „Трансгруп – 67 плюс“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителите Димитър Маринов
Маринов и Пламен Пенев Кацарски заедно и поот
делно; вписва нов дружествен договор.
42037
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 11468/2006 вписва промени за „Перини
га“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Любомира Емилова Маркова на Добромир
Константинов Кротев; вписва прехвърляне на 50 дру
жествени дяла от Вера Благоева Маркова на Зорка
Георгиева Синадинова; заличава като съдружници и
управители Вера Благоева Маркова и Любомира Еми
лова Маркова; вписва като съдружници и управители
Зорка Георгиева Синадинова и Добромир Констан
тинов Кротев; вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Връбница“,
ж.к. Обеля 2, бл. 254, вх. В, ет. 4, ап. 58; дружеството
се управлява и представлява от Зорка Георгиева Си
надинова и Добромир Константинов Кротев заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
42038
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 9780/2006 вписва промени за „Дикон консул
тинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 49 дружествени
дяла от Константин Стоянов Николов на „Дикон
груп“ – ЕООД; заличава като съдружник и управител
Константин Стоянов Николов; дружеството продължа
ва дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дикон консултинг“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е „Дикон груп“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 10088/95); вписва нов дружествен
акт; дружеството ще се управлява и представлява от
Вержиния Петкова Димитрова.
42039
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 11231/2005 вписва промени за „Екови
та“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Вера Иванова Василева на Борис Николов
Борисов; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла
от Анелия Илиева Дончева на Борис Николов Бори
сов; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от
Констансиел Соломон Аладжем на Борис Николов
Борисов; заличава като съдружници Вера Иванова
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Василева, Анелия Илиева Дончева и Констансиел
Соломон Аладжем; вписва като съдружник Борис
Николов Борисов.
42040
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 9614/2005 вписва промени за „Мартеница“ – ООД:
вписва преместване на седалището и адреса на уп
равление – София, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул.
Николай В. Гогол 6; вписва нов дружествен договор.
42041
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 3245/2005 вписва
прекратяване на „Брайт фючърс“ – ООД, и го обявява
в ликвидация с ликвидатор Мария Цанкова Начева
и срок за ликвидация 7 месеца.
42042
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14433/2005 вписва промени за „Серес“ – АД: впис
ва промяна в правната форма на член на съвета на
директорите и изпълнителен директор на дружеството
„Паладин риалти мениджмънт“ – ЕООД, както следва:
„Паладин риалти мениджмънт“ – ООД.
42043
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 7085/2005 вписва промени за „Файв“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Клод
Табет на Валентина Максюк; вписва като съдружник
Валентина Максюк; вписва нов дружествен договор.
42044
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 9258/2005 вписва промени за „Рила спорт
хотелс“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на упра
вление – София, район „Триадица“, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 4; вписва промяна в учредителния акт.
42045
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 6794/2005 вписва промени за „Меди
вет“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
и управител Доротея Борисова Яначкова; вписва
като едноличен собственик и управител Борис Асе
нов Яначков, който поема 50 дружествени дяла от
капитала на „Медивет“ – ЕООД; вписва промени в
учредителния акт; дружеството се управлява и пред
ставлява от Борис Асенов Яначков.
42046
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3516/2005 вписва промени за „Юнипри“ – ЕООД:
вписва промяна в личните данни на управителя Айман
Мохамад Джамил Салум, както следва: Айман Салум;
вписва като управител Амин Науаф Дау; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите Ай
ман Салум и Амин Науаф Дау заедно и поотделно;
вписва промени в учредителния акт.
42047
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 6054/2004 вписва промени за „Одьор“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Атанас
Цветанов Гаврилов на Мария Атанасова Георгиева;
вписва като съдружник Мария Атанасова Георгиева;
заличава като съдружник Атанас Цветанов Гаврилов;
заличава като управител Атанас Цветанов Гаврилов;
вписва като управител Емил Пеев Пеев; вписва
промени в дружествения договор.
42048
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15894/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограниче
на отговорност „Зафирис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Кремиковци“,
кв. Ботунец, ж.к. Ботунец 2, трафопост до бл. 7, с
предмет на дейност: откриване и експлоатация на
магазини – кафетерии и заведения за обществено
хранене, ресторантьорство, производство, покупка и
продажба на стоки и други вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търго
вия с промишлени, хранителни, тютюневи, алкохолни
и други стоки в страната и в чужбина, транспортна
дейност, внос и износ, търговско посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и/или юридически лица в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Андонов Михай
лов и Росица Илиева Михайлова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42049
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 2210/2007 вписва промени за „Авия“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Димо
Дончев Димов на Николета Николаева Гаджева; впис
ва като съдружник и управител Николета Николаева
Гаджева; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Авия“ – ООД;
вписва промяна в адреса на управление: София, ра
йон „Илинден“, ж.к. Илинден, ул. Сава Михайлов 23;
вписва промяна на предмета на дейност: издателска
дейност, рекламна дейност, вътрешно- и външно
търговска дейност, търговско представителство и
посредничество, консултантска дейност, маркетингово
проучване и всякакви други дейности, разрешени със
закон (след снабдяване с лиценз и разрешителни, за
които се изискват такива). Дружеството се управлява
и представлява от управителите Димо Дончев Димов
и Николета Николаева Гаджева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
42059
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15696/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Алфа
консулт инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ул. Акад.
Йордан Трифонов, бл. 6А, вх. Б, ет. 5, с предмет на
дейност: инженерингова и консултантска дейност,
проектиране и изграждане на газови, отоплителни и
вентилационни инсталации и климатични системи,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, туристически услуги, рекламни услуги, ин
формационни услуги, както и всякакви други услуги
и дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Нели Янкова
Месерджиева, която го управлява и представлява.
42060
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16136/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вилпед Ленков – хидра
влични системи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадник – Коньовица, бл. 87, вх. 3, ет. 11, ап. 49, с
предмет на дейност: производство на резервни части
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и ремонт на хидравлични системи на леки, тежко
товарни автомобили и пътностроителни машини и
всякаква друга дейност, незабранена със закон и при
необходимост след получаване на лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Валентин Йор
данов Ленков, който го управлява и представлява.
42061
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16158/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дан комерс 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 225, вх. Б, ет. 7, ап. 39, с
предмет на дейност: търговия, производство, търгов
ско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресто
рантьорски, туристически, информационни, програм
ни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, които не са
забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йордан Стойчев Стоев, който
го управлява и представлява.
42062
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14534/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сентрал А16“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност: търговия
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
комисионна и консигнационна дейност, ноу-хау, тър
говско представителство, посредничество и агентство
на местни и/или чуждестранни физически и юриди
чески лица, импорт-експорт, транспортна дейност,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
рекламна дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
консултантска дейност, всякаква друга търговска дей
ност, незабранена със закон, при спазване на всички
приложими разрешителни или лицензионни режими.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Кристофър Майкъл Саймънс, Джули
Саймънс, Уй Хуат Кхо и Фунг Лий Чан и се управля
ва и представлява от Кристофър Майкъл Саймънс.
42063
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15499/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Глобал офис
сървисис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Слатина“, ул. Христо Максимов
69, с предмет на дейност: продажба и поддръжка на
компютри, мобилни и цифрови апарати, търговия с
офис техника и консумативи, компютърни услуги,
разкриване на интернет и компютърни зали, ремонт
на всякакъв вид бяла и черна техника, сделки с ин
телектуална собственост, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представи
телство, агентство и посредничество, външнотъргов
ска дейност, транспортна, търговска, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, туристическа, строителна
дейност, извършване на производство и услуги на
населението от всякакъв характер (без забранените
със закон) и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като дейността ще се извършва в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи
тала и управител Васил Иванов Малканов, който го
управлява и представлява.
42064
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15698/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Емирейтс“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Сердика“,
ж.к. Фондови жилища, бл. 213А, вх. А, ет. 2, ап. 4, с
предмет на дейност: посредническа и консултантска
дейност в областта на международната търговия и
трансграничните инвестиции и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Калоян Недялков Гороломов,
който го управлява и представлява.
42065
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 6019/2000 вписва промени за „Теобул“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Богдан
Димитров Котев на Георги Иванов Ръсин; вписва
прехвърляне на 39 дружествени дяла от Пламен Ди
митров Панков на Георги Иванов Ръсин; заличава
като съдружници Богдан Димитров Котев и Пламен
Димитров Панков; заличава като управител Пламен
Димитров Панков; вписва като съдружник и управител
Георги Иванов Ръсин; вписва промяна в адреса на
управление – бул. Симеоновско шосе 7; дружеството
се управлява и представлява от Георги Иванов Ръсин;
вписва нов дружествен договор.
42074
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 9934/99 вписва заличаването на „Кооп
одит – София“ – ООД.
42075
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 3968/98 вписва промени за „Метро кеш
енд кери България“ – ЕООД: заличава като управи
тел Матю Стивън Хайдн Тет и Барт Бломе; вписва
като управител Андреас Юрген Титце; дружеството
се управлява и представлява съвместно от двама от
управителите Адолф Вили Байсхайм, Анита Дебелич
Брканич, Корина Фокенберг и Андреас Юрген Титце.
42076
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 6568/97 вписва промени за „Ринг транс“ – ООД:
заличава като управител Добромир Иванов Димитров.
42077
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 3584/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „ЗФ Здраве“ – АД.
42078
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 6793/97 вписва промени за „Еспас
ауто“ – ЕООД: вписва промяна на едноличния соб
ственик на капитала от „Старком холдинг“ – АД (рег.
по ф.д. № 6333/95), на „Еврохолд България“ – АД (рег.
по ф.д. № 14436/2006) – универсален правоприемник
на „Старком холдинг“ – АД; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
42079
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 4641/96 вписва промени за „Билд ЕООД“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 101 дружествени дяла от Ди
митър Христов Банковски на „Бакс – 2006“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик и управител
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Димитър Христов Банковски; вписва като едно
личен собственик „Бакс – 2006“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 2708/2006); вписва като управител Евгений
Йорданов Янков, който управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
42080
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 13.VІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 13327/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Холдинг Нов
век“ – АД.
42081
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 8261/96 вписва промени за „Яки топ“ – ООД:
вписва промяна на предмета на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството (изм., ДВ,
бр. 105 от 2006 г., в сила от 1.І.2007 г.), финансово-сче
товодни услуги, консултантска дейност, маркетингови
проучвания, информационно обслужване, търговия със
стоки в страната и в чужбина, комисионна, спеди
ционна, складова дейност и други услуги, търговско
представителство и посредничество, превозна, хоте
лиерска, туристическа и рекламна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
експлоатация и продажба, сделки от всякакъв вид
в страната и в чужбина без забранените със закон;
вписва промяна в дружествения договор.
42081
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 8478/95 вписва промени за „Норд“ – ООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
4 000 000 лв. на 5 032 000 лв. чрез издаване на нови
10 320 нови дяла; вписва нов дружествен договор.
42082
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 8478/95 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Норд“ – ООД.
42083
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 299/95 вписва промени за „Джука“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Алек
сандър Рачич на Любислав Джуканович; заличава
като съдружник Александър Рачич; вписва промени
в дружествения договор.
42084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 7152/94 вписва промени за „Химимпорт
инвест“ – АД: вписва изменения в устава, приети на
ОС на акционерите, проведено на 3.ІХ.2007 г.
42085
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 10434/94 вписва промени за „Авал Ин“ – АД: за
личава като прокурист Александър Росенов Бухчев;
вписва като прокурист Румен Валери Панайотов;
дружеството ще се управлява и представлява от из
пълнителния директор Иванка Христова Стоянова и
прокуриста Румен Валери Панайотов само заедно.
42086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 8859/92 вписва промени за „Булин
тертрейд – М“ – АД: вписва промени в устава на
дружеството, приети с решение на общото събрание
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на акционерите, проведено на 20.Х.2006 г.; заличава
като член на съвета на директорите Зарко Радков
Миланов; вписва като член на съвета на директо
рите Радко Зарков Миланов; вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София, район
„Слатина“, ул. Академик Никола Обрешков 7; вписва
като председател на СД и изпълнителен член Адриана
Михайлова Миланова.
42087
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14434/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „АСИ – Глав
проект“ – АД.
42088
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 23485/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Финансова
къща Болкан интернешънъл брокърейдж“ – АД.
42089
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 12686/2007 вписва промени за „Порше интер
ауто БГ“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 1 800 000 лв.; вписва
промени в учредителния акт.
42098
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15174/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Милениум – Г“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 214, вх. Ж, ет. 1, ап. 128, с предмет на
дейност: фризьорски и козметични услуги, организи
ране на екскурзии в страната и в чужбина, покупкопродажба на стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, проучвателна и маркетингова дейност
в областта на рекламата, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, търговско представи
телство и посредничество, внос и износ на стоки,
хазартни дейности единствено след получаване на
съответния лиценз и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милена
Георгиева Петрова и Георги Георгиев Петров, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
42099
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15186/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Елит кънстръкшън“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
Прага 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупкопродажба, управление, отдаване под наем или под
аренда на недвижими имоти, посредническа дейност,
строителство на сгради и съоръжения, проектира
не, транспортни услуги, рекламно-информационна,
външнотърговска дейност, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдруж
ници Явуз Адъгюзел и Мурат Коджакая, които го
управляват и представляват само заедно.
42100
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14341/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ейч технолоджис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Лозенец“, ул. Крум Попов 64, вх. Б, ап. 16, с предмет
на дейност: разработка, производство и търговия със
системи за хотелиерството и дома, консултации за
икономия на енергия и производство на енергос
пестяващи продукти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство, посредничество и агент
ство на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Бисер Борисов
Данев, който го управлява и представлява.
42101
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14433/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Модил дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 41, вх. А, с
предмет на дейност: строително-ремонтни дейности,
услуги, търговия и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги
Бориславов Модев, който го управлява и представлява.
42102
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15194/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Санде“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 2, ет. 3, с предмет на дейност:
покупко-продажби, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, лизинг, стоков
контрол, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Александър Миладинов Борисов, който го
управлява и представлява.
42103
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 8492/2006 вписва промени за „Нети 2“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Тина
Павелчова Драганова на Валентина Спасова Симе
онова; заличава като съдружник и управител Тина
Павелчова Драганова; вписва като съдружник Вален
тина Спасова Симеонова; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Витоша“, кв.
Драгалевци, ул. 508 № 18А; дружеството ще се упра
влява и представлява от управителя Нели Димитрова
Василева; вписва промени в дружествения договор.
42104
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5127/2006 вписва промени за „Куриер
72“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Марин Димитров Лесев на Кевин Джон
Повей; заличава като едноличен собственик на ка
питала и управител Марин Димитров Лесев; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Кевин Джон Повей; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 915, вх. Г, ет. 3, ап. 76; дружеството ще се упра
влява и представлява от Кевин Джон Повей; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
42105
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 6336/2006 вписва промени за „Марина
системс“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ул. Вежен 12А;
заличава като управител Желю Тодоров Бурилков;
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вписва като управител Росен Иванов Желязков;
дружеството ще се управлява и представлява от уп
равителя Росен Иванов Желязков; вписва промени
в дружествения договор.
42106
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 4125/2006 вписва промени за „Теолин про
пъртис“ – ЕООД: вписва като съдружници Симеон
Николов Симеонов и „Софистейт“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 5749/2006 по описа на СГС); вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Теодора Маринова Линкова на
Симеон Николов Симеонов и 25 дружествени дяла от
Теодора Маринова Линкова на „Софистейт“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като „Теолин
пропъртис“ – ООД; заличава като управител Теодора
Маринова Линкова; вписва като управители Симеон
Николов Симеонов и Недко Асенов Младенов; дру
жеството ще се управлява и представлява от Симеон
Николов Симеонов и Недко Асенов Младенов заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
42107
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15713/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Реалвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, бул. Или
янско шосе 8, с предмет на дейност: строителство
на жилищни сгради и търговски обекти, бизнес и
промишлено строителство, проектиране и изграждане,
вътрешна и външна търговска дейност, производ
ство, преработка и търговия с промишлени стоки,
търговско представителство, посредничество, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
вкл. и тези, попадащи под специален законоустановен
режим, изискващ предварително разрешение – след
получаването му. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5100 лв., със съдружници Айнур Мустафов
Гошкелов, Хайри Муса Кулов и Благовест Павлов
Стефанов, които го управляват и представляват за
едно и поотделно.
42201
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15563/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Булсиб контрол“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Княз
Александър Дондуков 54, ет. 2, с предмет на дейност:
дейност по провеждане на експертна дейност за про
мишлена безопасност, в т.ч. разработване на експертизи
за промишлена безопасност на проектни документации
за строителство, разширение, реконструкция, техниче
ско преоборудване, консервация и ликвидация на опасни
производствени обекти, разработване на експертизи за
промишлена безопасност на технически устройства,
внедрени в опасни производствени обекти, сертифи
циране на поднадзорна продукция на потенциално
опасни промишлени производства, обекти и дейности,
създаване на орган за контрол от вида „С“, отрасъл
„Електробезопасност“, обхват „Подземни метални
съоръжения, изолационни покрития, катодна защита
от корозия“, създаване на орган за контрол от вида
„С“, отрасъл „Химия и здравеопазване“, обхват „Физи
чески и химически фактори на работната среда, шум,
вибрации, вредни вещества във въздуха“, създаване на
орган за контрол от вида „С“, отрасъл „Машиностроене
и строителство“, обхват „Тръбопроводи – технологични
и магистрални за различни среди, газови и нефтени
съоръжения и инсталации, резервоари, съединения и
изделия, получени чрез заваряване, съдове, работещи
под налягане, радиографични и ултразвукови методи за
контрол, степен на плътност, твърдост, вид и големина
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на несъвършенства/нецялостни чрез визуални и други
методи за контрол, машини, съоръжения, конструкции
и елементи от тях, съдържащи листове прокат, тръби,
заварени съединения, отливки, изковки“, строител
ство, ремонт и реконструкция на жилищни сгради,
складови и други помещения, строителство и ремонт
на пътища, магистрали и мостове, монтаж и ремонт
на санитарно-техническо, електротехническо, топло
техническо, вентилационно оборудване, търговия,
международна търговска и посредническа дейност,
външноикономическа дейност, внос и износ, авто
сервизни и автотранспортни услуги, спедиция, меж
дународни превози, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна и информационна дейност, консултантски
и посреднически услуги, обучение, квалификация и
преквалификация, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници ОАД „Екс
пертна организация „С – контрол“, Руска федерация
(рег. по ф.д. № ИНН/КПП 5405204379/540501001
по описа на ОГРН 10254011929343), „Аргент“ – АД
(рег. по ф.д. № 21582/94 по описа на СГС), и „Ен
Джи Ес“ – ООД (рег. по ф.д. № 9989/2002 по описа
на СГС), и се управлява и представлява от Манчо
Марков Марков и Николай Георгиев Николов заедно
и поотделно.
42202
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 11968/2007 вписа промяна за „Смол люкшъ
ри проджектс“ – ООД: вписва като прокурист Рени
Добрева Илиева.
42203
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16387/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Анна и Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 80, вх. А, ет. 9,
ап. 34, с предмет на дейност: търговия в страната
и в чужбина, търговско представителство и посред
ничество, строителна дейност, експорт и реекспорт,
туристическа и рекламна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, търговия с промишлени, хранителни и
стоки за бита, търговия с недвижими имоти, доставка
и сервиз на офис техника и оборудване, счетоводни
услуги, комисионни, спедиционни, превозни, скла
дови и лицензионни сделки, както и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анна Василева Бошнакова,
която го управлява и представлява.
42204
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16619/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кристал спрингс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза 9 – 11, ет. 5,
офис 2А, с предмет на дейност: покупка, изграждане
и продажба на недвижими имоти, строителна дейност,
както и всякакви други търговски сделки и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Си енд Ски ентърпрайзис“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Станислав
Стоилов Йорданов.
42205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15072/2007 вписа в търговския регистър дружество
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с ограничена отговорност „Ем Джи риск – Бълга
рия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Тотлебен 53 – 55,
ет. 1, офис 101, с предмет на дейност: строителноинвестиционна дейност, управление на недвижими
имоти, покупка, отдаване под наем, строеж и обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба и/или
извършване на различни сделки с тях или с вещни
права върху недвижими имоти, търговия на едро и
дребно, внос на стоки и услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, пре
возни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, импресар
ски и други услуги, лизинг, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антонио
Муньос Кастиля и Хосе Мария Феррер Серра, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
42206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16544/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Биба 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Ген. Стефан Тошев,
бл. 223А, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
ремонтни дейности, проектиране и изграждане
на електроинсталации и структурно окабеляване,
строително-монтажни работи, търговия на едро и
дребно, внос и износ на стоки и услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякаква незабранена със закон дейност. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Георги Асенов
Петров, който го управлява и представлява.
42207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16287/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Уинд
пауър България 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон 70, бл. 6А, с предмет на дейност: изграж
дане и експлоатация на вятърни паркове, вътрешна
и външна търговска дейност, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Ънлимитид
енерджи“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Дитмар Волфганг Кеш.
42208
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 5383/92 вписва промени за „Джи. Пи.
къмпани“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на 5000 лв.; вписва нов предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на едро и дребно със стоки за
бита, откриване на търговски обекти и ателиета за
изработка, ремонт, преработка и търговия, вкл. и чрез
телевизионно предаване, със златна, сребърна и друга
авторска бижутерия (след снабдяване с необходимите
лицензии за извършване на тази дейност), сделки с
недвижими имоти, търговско представителство и по
средничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, хотелиерска и ресторантьорска,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
лизингова, рекламна, комисионна, транспортна и
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спедиторска дейност, както и всякаква друга търгов
ска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон;
вписва нов учредителен акт.
42480
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 2552/2005 вписва промени за „Дива – Дом
строй“ – ООД: вписва промяна в начина на предста
вляване на дружеството: дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Александър Кънчев
Бозушки, Каратанасис Димитриос Константинос и
Емил Георгиев Леков само заедно.
42481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1137/2005 вписва
прекратяването на „Мира 2005“ – ЕООД, и го обя
вява в ликвидация, с ликвидатор Майя Бориславова
Михова и със срок за ликвидацията 6 месеца.
42482
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 6298/2005 вписа заличаването на „Корект
2005“ – ООД.
42483
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 2843/2006 вписва промени за „Софинвест
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 1220 дружест
вени дяла от „АСМ – БГ Инвестиции“ – ЕООД, на
„АСМ – консулт“ – ООД; заличава като съдружник
„АСМ – БГ Инвестиции“ – ЕООД; вписва като съ
дружник „АСМ – консулт“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
42484
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15847/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Транс сток 07“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Неофит Рилски 55, ет. 1, с предмет на дейност:
търговия и сервиз на моторни превозни средства и
резервни части, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и търговия със стоки и
услуги в страната и в чужбина, търговско представи
телство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и сделки с интелектуална собственост, ре
кламни, информационни, консултантски или други
услуги, лизинг, електронна търговия, интернет дос
тавки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Асен Филипов Живков и
Чавдар Красимиров Дамянов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42215
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15881/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Никтон“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 465, вх. 5, ет. 8, ап. 21, с предмет на дейност:
транспортна дейност, отдаване на превозни средства
под наем, спедиционна и складова дейност, вътрешна
и външна търговия със стоки, продукти и машини,
туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиер
ство, търговско представителство, посредничество и
агентство, рекламна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Николов Маринов и Николай Петров Маринов и се
управлява и представлява от Петър Николов Маринов.
42216
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15079/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хааф дивелопмънт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Деян Белишки 46, вх. Г, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: покупко-продажба на недви
жими имоти, строителство, търговия, производство,
маркетинг, реклама, дистрибуция и продажба, вкл.
внос и износ на стоки и услуги, консултантска, посред
ническа, маркетингова дейност, складови дейности,
придобиване и отдаване на стоки на лизинг, вътрешен
и външен дизайн, както и други търговски дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хермес Фраре, който го
управлява и представлява.
39062
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по ф.д.
№ 191/89 вписва промени за „Мегатекс“ – АД: за
личава като член на съвета на директорите Петър
Миланов Николов; вписва като член на съвета на
директорите Радой Петров Петровски.
39063
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2007 г.
по ф.д. № 17623/90 вписва поемане на предприятието
на ЕТ „Равел – 13 – Костадин Велин“, собственост
на Костадин Стоянов Велин, от неговия наследник
Радослава Костадинова Велина и я вписва като ЕТ
„Равел – 13 – Радослава Велина“.
39064
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.X.2007 г.
по ф.д. № 6784/2006 вписва промени за „Игълс
флайт България“ – ООД: вписва прехвърляне на
3 дружествени дяла от Георги Цветанов Цветанов
на „Интернешънъл консултинг груп“ – ООД, 3
дружествени дяла от Георги Цветанов Цветанов
на Вероника Стефанова Дуфева-Иванова; заличава
като съдружник и управител Георги Цветанов Цве
танов; вписва като управители Светлин Николов
Иванов и Павел Георгиев Панов; дружеството ще
се управлява и представлява от Светлин Николов
Иванов и Павел Георгиев Панов заедно и поотделно,
за сделки над 15 000 лв. само заедно; вписва нов
дружествен договор.
39065
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 9547/2006 вписва промени за „Бояна Екоин
вест“ – АД: вписва промени в устава, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 22.VIII.2007 г.;
заличава като членове на съвета на директорите
Надежда Петрова Цекова, Бисер Младенов Христов
и Веселин Атанасов Колев; вписва нов съвет на ди
ректорите в състав: Алина Стоянова Илиева, Георги
Иванов Георгиев – изпълнителен директор, и Росица
Красимирова Русева – председател; дружеството ще се
управлява и представлява от изпълнителния директор
Георги Иванов Георгиев.
39066
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14662/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Асос Кепитъл
Адвайзърс България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул. Ма
рия-Луиза 47, с предмет на дейност: управление на
недвижими имоти, посредничество и други услуги,
свързани с недвижими имоти, както и всякаква друга
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дейност, незабранена със закон. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Александрос
Папагеоргиу Пападопулос.
39067
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14694/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Калцити“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Хайдушка гора 38, ет. 6, с предмет
на дейност: преработка на мраморни изделия, тър
говия с деривати на мраморни изделия, вътрешна и
външна търговия, представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, при
условие че ако се изисква регистрация, разрешение
или лиценз за извършване на някоя дейност, тази
дейност ще се осъществява след получаване на такава
регистрация, разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Васил Огнянов Щраков, Атанасиос Папас и Йоанис
Пейоглу и се управлява и представлява от Васил
Огнянов Щраков.
39068
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14656/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стефанел 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, кв. Младост 4, бл. 424, партер, с предмет
на дейност: вътрешна и международна търговия,
покупка, продажба, лизинг, отдаване под наем на не
движими имоти, жилищни и нежилищни помещения,
развитие на проекти, маркетинг и реклама, търговско
представителство и посредничество, дистрибуторство,
участие в други дружества, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефка Найденова Христова,
която го управлява и представлява.
39069
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13948/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Баркс“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. България 102, бизнесцентър „Белисимо“, ет. 8,
ап. 10, с предмет на дейност: търговска дейност без
ограничение на вида и мястото на извършване, про
изводство и покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел продажбата им в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт,
услуги на граждани и фирми, както и всякаква тър
говска дейност, незабранена със закон, дейността ще
се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кей Паула Хокинг, която го
управлява и представлява.
39070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14718/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „В. М. строй – Со
фия“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Пчела 2А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: придобиване на не
движими имоти (жилищни и нежилищни сгради) с
цел ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна, строителство, ресторантьорство и хотели
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ерство, консултантска дейност и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и агентство на български и чуж
дестранни юридически и физически лица, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Николаев Николов
и Валентин Спасов Динев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
39071
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16074/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Коучинг и бизнес моделиране“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 202, вх. В,
ет. 1, ап. 27, с предмет на дейност: предоставяне на
консултантски, маркетингови и рекламни услуги, вкл.,
но не само такива, насочени към изготвяне на стра
тегии за продажби на стоки и услуги, организиране
на ефективни методи на продажби в предприятията
и обучение на персонала, зает с продажбите, както
и комисионерство, агентство, търговско представи
телство, търговия с разнообразни стоки и продукти
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Любомир Стефанов Ос
трев и Антония Никова Дамянова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42008
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15945/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ВИП – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 41, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: търгов
ска дейност в страната и в чужбина, внос и износ на
стоки, материали и суровини, производство на стоки,
транспортна, комисионна спедиционна, складова и
лизингова дейност, сделки с недвижими имоти, мар
кетинг, търговско представителство и посредничество,
вътрешен и международен туризъм, почивно дело,
кетъринг, откриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, хотели, мотели, къмпинги, ресто
рантьорство и кафе-аперитив, рекламна дейност, както
и всякакви дейности и услуги, позволени от чл. 1 ТЗ,
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Оля Красимирова Христова
и Хасан Кемал Муса и се управлява и представлява
от Оля Красимирова Христова.
42009
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15820/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нат груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Крас
но село“, ул. Яков Крайков 27, вх. Ж, ет. 2, ап. 6, с
предмет на дейност: консултантски услуги в областта
на информационните технологии, разработване, про
грамиране и поддръжка на информационни системи,
представителство, агентство и посредничество на
български и чуждестранни юридически и физически
лица в страната и в чужбина, всякаква друга дей
ност, незабранена със закон, за която не се изисква
разрешение от надлежен държавен орган преди съ
дебната регистрация на дружеството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владимир Ива
нов Вълчинов, който го управлява и представлява.
42010
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 14243/2000 вписа промени за „Тандем – инжене
ринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 24 дружествени
дяла от Димитринка Стефанова Маринова на Мария
Пламенова Парушева; вписва като съдружник Мария
Пламенова Парушева; допълва предмета на дейност
с „проучване и проектиране на пътища и мостове,
проектиране на пътни обекти и съоръжения, про
ектиране на инфраструктурни обекти, управление и
контрол на инфраструктурни и други проекти“; вписва
нов дружествен договор.
42011
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 12627/2001 вписа промени за „Евани ко
мерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени
дяла от Янош Янош Ваник на Емилия Стефанова
Бакърджиева; заличава като съдружник Янош Янош
Ваник; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „Евани
комерс“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
и управител е Емилия Стефанова Бакърджиева, която
го управлява и представлява; вписва учредителен акт.
42012
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 7951/2001 вписа промени за „Кики Ита
лия“ – ООД: вписва прехвърляне на 23 дружествени
дяла от Данко Петков Петков на Красимир Василев
Цветков; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял
от Едоардо Марни на Красимир Василев Цветков;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Марио
Марни на Красимир Василев Цветков; вписва като
съдружник Красимир Василев Цветков; заличава
като съдружници Едоардо Марни и Марио Марни;
вписва като управител Красимир Василев Цветков;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Данко Петков Петков и Красимир
Василев Цветков заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
42013
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 1584/2001 вписа промени за „Валенти
но – 2001“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дру
жествени дяла от Христина Емилиянова Палавейска
и Красимир Георгиев Михайлов на Борис Петров
Борисов; заличава като съдружници и управители
Христина Емилиянова Палавейска и Красимир Ге
оргиев Михайлов; вписва като едноличен собственик
и управител Борис Петров Борисов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Валентино – 2001“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в Со
фия, район „Връбница“, ж.к. Света Троица, бл. 353,
вх. В, ет. 3, ап. 104; допълва предмета на дейност с
„търговия с горива“.
42014
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 3006/2002 вписа промени за „Прима
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 26 дружествени
дяла от Милен Ангелов Марков на Юрий Янушкевич;
заличава като съдружник Милен Ангелов Марков;
вписва като съдружник Юрий Янушкевич; вписва
като управител Надежда Тодорова Филипова; друже
ството се управлява и представлява от управителите
Методи Спасов Спасов и Надежда Тодорова Фили
пова само заедно.
42015
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 23478/91 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Надежда – Тодорка Панчева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Надежда 2007“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12761/2007),
съгласно договор за прехвърляне на предприятие от
11.ІХ.2007 г.
42090
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15398/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ив – 80“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 205, вх. Б, ет. 2, ап. 16,
с предмет на дейност: автомонтьорска и сервизна
дейност, търговия, транспортни услуги, търговско
представителство и посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос, износ, строителство,
комисионни, спедиционни сделки, сделки с инте
лектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, както и всички други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ивайло Пламенов Галев, който
го управлява и представлява.
42091
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15230/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ей Джи енд Ко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Светлоструй 8, вх. Б, ап. 20, с предмет
на дейност: производство и търговия с промишлени,
селскостопански и други стоки, консултантска и ин
формационна дейност, вътрешна и външна търговия,
предприемаческа дейност в страната и в чужбина в
областта на строителството, информационна, инжене
рингова, маркетингова, лизингова и рекламна дейност
и всички други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александър Александров
Георгиев и Йонета Илиева Георгиева и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42092
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15008/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограни
чена отговорност „Вет медикъл асистънс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Братя Миладинови 5, с предмет на
дейност: изграждане и експлоатация на специализирани
обекти за временно приютяване, грижа и лечение на
животни компаньони, спортни коне, ловни кучета и
декоративни животни без прилагане на изискването
за осъществяване на ветеринарномедицинска практика
в един ветеринарен участък, отглеждане и търговски
сделки в страната и в чужбина с животни компаньони,
спортни коне, ловни кучета и декоративни животни,
посредничество и агентство на български и чуждес
транни физически и юридически лица при сделките
им в страната и в чужбина, маркетинг и реклама,
както и всякаква друга дейност, свързана с основния
предмет, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Николай Драганов Младенов, Валери Любенов
Кръстев и Цветан Благоев Джигански и се управлява
и представлява от Владимир Цветанов Джигански и
Валери Любенов Кръстев заедно и поотделно.
42093
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 3880/2005 на проверения и при
ет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Уинслоу
партнърс“ – АД.
42113
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 3862/2005 вписа промени за „Евробул
строй – АДФ“ – ООД: вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Александр Павлович Фатюшин
на Иво Ангелов Димитров, 20 дружествени дяла от
Игор Сергеевич Арутюнов на Иво Ангелов Димитров
и 5 дружествени дяла от Игор Сергеевич Арутюнов на
Кристина Тодорова Патрашкова-Димитрова; заличава
като съдружници Игор Сергеевич Арутюнов и Алек
сандр Павлович Фатюшин; вписва като съдружник
Кристина Тодорова Патрашкова-Димитрова; вписва
промени в дружествения договор.
42114
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 2325/2005 вписа промени за „ИПИ тури
зъм“ – ООД: променя наименованието на „Сървиз
стади“ – ООД; вписва прехвърляне на 16 дружест
вени дяла от Иван Стелиянов Филипов на Сергей
Цветанов Стоянов; вписва като управител Сергей
Цветанов Стоянов; дружеството ще се управлява и
представлява от Иван Стелиянов Филипов и Сергей
Цветанов Стоянов заедно и поотделно.
42115
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5428/2006 вписа промяна за „Адонис
Ес“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Сердика“, бул. Княгиня
Мария-Луиза 129, ет. 4, ап. 15.
42116
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 10106/2006 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Финтек“ – ЕООД.
42117
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 10106/2006 вписа промени за „Финтек“ – ЕООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството от
5000 лв. на 135 000 лв.; вписва изменение на дру
жествения акт.
42118
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 28.VІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6276/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Медекс“ – ООД.
42119
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 8148/2005 вписа промени за „7 дни ТВ“ – АД: зали
чава като членове на съвета на директорите Найден
Андреев Найденов и Марийка Иванова Тотева; вписва
като членове на съвета на директорите Велизар Пен
ков Енчев и Мариана Васкова Маринова-Игнатова;
вписва като изпълнителен директор Велизар Пенков
Енчев; дружеството ще се представлява от председа
теля на съвета на директорите Петко Тодоров Тодоров
и изпълнителния директор Велизар Пенков Енчев
заедно и поотделно.
42120
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 14534/2005 вписва промени за „Дарси
на“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла от Симеон Вълчев Петков на Селяхатин Самиев
Мъсърлиев; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Симеон Вълчев Петков; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Селяхатин Самиев Мъсърлиев; премества адреса на
управление в София, район „Триадица“, ул. Бурел
72 – 76, вх. Б, ет. 4, ап. 7; вписва промяна в предмета
на дейност: ресторантьорство, хранително-вкусова и
кетъринг, туристически услуги в страната и в чужбина,
производство и търговия с произведения на изкуството,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт,
търговско представителство на български и чуждес
транни физически и юридически лица, промишлени
стоки и предмети на бита, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Селяхатин
Самиев Мъсърлиев; вписва промени в дружествения
договор.
42121
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 591/2005 вписва промени за „ТСК – инжене
ринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 48 дружествени
дяла от Александър Иванов Раденцов на Минко Хри
стов Янков, 24 дружествени дяла от Калин Михалев
Михалев на Минко Христов Янков, 24 дружествени
дяла от Теодор Великов Иванов на Минко Христов
Янков; заличава като съдружници Калин Михалев
Михалев и Теодор Великов Иванов; заличава като
управител Александър Иванов Раденцов; вписва като
съдружник и управител Минко Христов Янков, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
промени в дружествения договор.
42122
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 3543/2005 вписва промени за „Каварна
бей“ – ЕООД: заличава като управител Джеймс
Скот Уолъс и Мартин Грегъри Грифин; вписва като
управители Джон Едмънд Флипс и Карл Джерард
Джеймс, които ще управляват и представляват дру
жеството заедно и поотделно; вписва като прокурист
Константин Юриев Илин, който ще представлява
дружеството самостоятелно.
42123
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6317/2001 вписва промени за „Перла холи
дей“ – ООД: вписва прехвърляне на 125 дружествени
дяла от Лъчезар Иванов Хариев на Янко Харалам
бев Хараламбев и 125 дружествени дяла от Пламен
Стоянов Димитров на Янко Хараламбев Хараламбев;
заличава като съдружници Лъчезар Иванов Хариев
и Пламен Стоянов Димитров; заличава като управи
тел Лъчезар Иванов Хариев; вписва като управител
Янко Хараламбев Хараламбев; вписва промени в
дружествения договор.
42124
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 11338/2002 вписва промяна за „Хобас Бълга
рия“ – ЕООД: вписва като прокурист Йозеф Третина.
42125
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в регистъра за тър
говски дружества по ф.д. № 1502/2003 промени за
„Вектор – образователни програми“ – ООД: вписва
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прехвърляне на 4 дружествени дяла от Димитър Ни
колов Александров на Росица Иванова Цуцуманова, 5
дружествени дяла от Димитър Николов Александров
на Михаил Димитров Гинчин, 4 дружествени дяла от
Димитър Николов Александров на Христо Стефанов
Трайков, 4 дружествени дяла от Димитър Николов
Александров на Неделин Иванов Петров; заличава
като съдружник и управител Димитър Николов Алек
сандров; дружеството ще се управлява и представлява
от Росица Иванова Цуцуманова.
42126
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 1502/2003 вписва промени за „Вектор – об
разователни програми“ – ООД: вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла от Неделин Иванов Петров
на Росица Иванова Цуцуманова, 13 дружествени
дяла от Христо Стефанов Трайков на Росица Ива
нова Цуцуманова, 13 дружествени дяла от Михаил
Димитров Гинчин на Росица Иванова Цуцуманова;
заличава като съдружници Михаил Димитров Гин
чин, Неделин Иванов Петров и Христо Стефанов
Трайков; дружеството продължава дейността си като
„Вектор – студентски програми“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала Росица Иванова
Цуцуманова; премества седалището и адреса на уп
равление в София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 78, вх. 3, ет. 4, ап. 59; променя наименованието
на „Вектор – студентски програми“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от Росица Иванова Цуцуманова.
42127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 2436/2003 вписва промени за „Стетон“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Стефан Кири
лов Бахчеванов; дружеството продължава дейността
си като „Стетон“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Калина Георгиева Добрева; дружеството
ще се управлява и представлява от Калина Георгиева
Добрева; премества адреса на управление в София,
район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Константин Кисимов
12; вписва промяна в предмета на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, внос и
износ, производство и търговия със селскостопански,
промишлени и хранителни стоки и продукция, бар
терни сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти и кафе-аперитиви, производство на стоки
с цел продажба, транспортна дейност в страната и в
чужбина, комисионна, складова, лизингова, спедици
онна, посредническа, дистрибуторска, автосервизна и
дейност на търговско представителство и посредни
чество, мениджмънт и финансово-брокерска дейност,
обмяна на валута (след разрешение), рекламно-турис
тическа дейност – реекспорт, строително-монтажни
услуги, счетоводно-икономически и преводни услуги,
производство и реализация на аудио- и звукозаписи
и всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон, които по обем и предмет изискват да се водят
по търговски начин.
42128
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1338/2003 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Здравно оси
гурителен фонд Медико – 21“ – АД.
42129
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 6030/2003 вписа промени за „Саут мениджмънт
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къмпани“ – АД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Христо Бел
чев 15; вписва промени в устава, приети на общото
събрание на акционерите на 20.ІХ.2007 г.
42130
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 13339/2003 вписа промяна за „Кали
да – 2003“ – ООД: допълва предмета на дейност с
„организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по Закона за счетоводството“.
42131
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10910/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Кресли Ад
въртайзинг“ – ЕАД.
42132
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 11167/2004 вписа промени за „Евкалип
тус“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от район „Оборище“, ул. 11 август 1, в
район „Средец“, ж.к. Яворов, ул. Николай В. Гогол
6; заличава като управител Йехуда Бени; вписва като
управител Соня Христова Кирякова; дружеството
ще се управлява и представлява от Соня Христова
Кирякова; вписва нов дружествен договор.
42133
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 12166/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ти Ти груп“ – АД.
42134
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 12661/2004 вписа промени за „Балкан
хоумс“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, бул. Патриарх
Евтимий 53, вх. Б, ет. 2, офис 5; вписва промяна на
учредителния акт.
42135
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7333/2004 вписа промени за „Еммона реал“ – ЕАД:
вписва промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 15.Х.2007 г.; дружеството
продължава дейността си като акционерно дружество
„Еммона реал“ – АД; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 544 000 лв. на 3 600 018 лв. чрез
издаване на 3 056 018 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв. всяка една.
42136
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 609/2005 вписа промени за „Кондис“ – ООД:
заличава като съдружник Венцислав Василев Гелев;
вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от Вен
цислав Василев Гелев на Васил Григоров Алексиев;
вписва нов дружествен договор.
42137
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 908/2005 вписа
прекратяването на „Най – 2“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост 2,
бл. 239, вх. 7, ет. 2, ап. 4, и го обявява в ликвидация,
с ликвидатор Петър Георгиев Лашов и със срок за
ликвидацията 6 месеца.
42138
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 3598/2006 вписа промени за „Лендмарк
България ритейл парк“ – ЕООД: заличава като уп
равител Дейвид Фредерик Бродерсън.
42139
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 6455/2006 вписа промени за „Даенариус
пауър“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Вито Епископо на „Болкан Пропърти“ – АД,
и 25 дружествени дяла от Стоян Божилов Аргиров на
„Болкан Пропърти“ – АД; заличава като съдружници
Вито Епископо и Стоян Божилов Аргиров; друже
ството продължава дейността си като „Даенариус
пауър“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Болкан Пропърти“ – АД (рег. по ф.д.
№ 15282/2006 по описа на СГС); заличава като
управител Вито Епископо; вписва като управител
Вангел Пламенов Кьосев; вписва учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от уп
равителя Вангел Пламенов Кьосев.
42140
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 3671/2006 вписа промени за „Кристал про
пъртис“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Оборище 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 3; вписва промени в учредителния акт.
42141
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 13396/96 вписа промени за „Изотсервиз – хол
динг“ – АД (в ликвидация): заличава като ликвидатор
Стефка Йорданова Костадинова; вписва като ликви
датор Даниела Сергеева Куцева.
42142
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 6888/97 вписа промени за
„Позитив“ – ООД: деноминира капитала на дру
жеството на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Росица Манолова Кузманова-Стайкова на Дани
ела Томова Иванова; заличава като съдружник и
управител Росица Манолова Кузманова-Стайкова;
вписва като съдружник Даниела Томова Иванова;
премества адреса на управление в с. Панчарево,
ул. Елин Пелин 15; дружеството ще се управлява и
представлява от Лилия Маринова Иванова; вписва
нов дружествен договор.
42143
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 1966/97 вписа промени за „Златареви“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в Со
фия, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 31Б, вх. Б,
ет. 1, ап. 14; вписва като управител Момчил Йорданов
Златарев; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Мария Николова Янакиева-Златарева
и Момчил Йорданов Златарев заедно и поотделно.
42144
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10938/2001 вписва промени за „Списание
Едно“ –ООД: вписва като съдружник „Кар енд карго
сървисиз“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 13429/2004 по описа
на СГС); вписва прехвърляне на 127 дружествени дяла
от „Агенция за инвестиционна информация“ – ООД,
на „Кар енд карго сървисиз“ – ЕООД; вписва промени
в дружествения договор.
42145
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 12861/93 вписва промени за „Сайнбаяр Бат
тер – Сани“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Изгрев“, ул. Тинтява
100; вписва нов дружествен договор.
42146
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 7074/93 вписва прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Ели – Елена Иванова“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на „Ел
Стайл“ – ЕООД.
42147
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5806/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Тракийски
свят“ – АД.
42148
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 2046/94 вписва промени за „Интер фудс
94“ – ООД: вписва промяна на наименованието на
„Атланта Лоджистикс“ – ООД; вписва промени в
дружествения договор.
42149
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 15098/94 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Мадара принт“ – АД.
42150
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3685/94 вписва промени за „Унифарм“ – АД: вписва
промяна във вида на акциите от налични в безна
лични; вписва промени в устава, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 18.ІХ.2007 г.
42151
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 18933/95 вписва промени за „Би Пи
Ай“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Мария Красимирова Трендафи
лова; вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла
от Мария Красимирова Трендафилова на Мирослав
Тодоров Ценов; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Мирослав Тодоров Ценов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
42152
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 16010/95 вписва промени за „Булфон“ – ЕАД: вписва
промени в устава, приети с решение на едноличния
собственик на капитала от 1.Х.2007 г.
42153
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 12645/96 на проверения и при
ет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Тракия
Ресурс – 96“ – АД.
42154
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6591/97 вписва промени за „Термодина
мик“ – ООД: допълва предмета на дейност с „път
ностроителна дейност“; дружеството е с предмет
на дейност: изкупуване, преработка и продажба на

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

селскостопанска продукция, покупка, строеж, обза
веждане и продажба на недвижими имоти, проект
но-конструкторска, инженерингова, маркетингова,
пътностроителна, строителна, ремонтна и транспортна
дейност, хотелиерска, вътрешна и международна
туристическа дейност, търговско представителство,
посредническа, комисионна, вътрешно- и външнотър
говска дейност (без благородни метали, скъпоценни
камъни и паметници на културата), както и всякак
ва друга стопанска дейност, незабранена със закон;
вписва промени в дружествения договор.
42155
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във
връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 4666/97 вписва промени за „Алекс – МСД“ – ООД:
деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва нов
дружествен договор.
42156
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 7903/97 вписва прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Доктор – Борислав Ненчев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Ерко комерс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8846/2002 по
описа на СГС).
42157
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7435/98 вписва промяна за „Еми – 2007“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в София,
район „Изгрев“, ул. Академик Методи Попов 5, ет. 1.
42158
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 11165/99 вписва промени за „Диагностик
имиджинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружест
вени дяла от Марчела Стойчева Банова-Габровска
на Верка Ангелова Банова; заличава като съдружник
Марчела Стойчева Банова-Габровска; вписва като
съдружник Верка Ангелова Банова; вписва промени
в дружествения договор.
42159
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 6187/2001 вписва промени за „Индекс
ММ“ – ООД: заличава като съдружник Мария
Петрова Бухлева-Горчилова; вписва като съдружник
Александър Василев Кленовски; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Мария Петрова БухлеваГорчилова на Александър Василев Кленовски.
42160
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определе
ние от 17.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 8305/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Теракан“ – АД.
42161
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по
ф.д. № 10424/2001 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Криарт – Мирослав Василев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Криарт“ – ООД (рег. по ф.д. № 3379/2007 по описа
на СГС).
42162
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 9361/2001 вписа промени за „Нова компания
2001“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Иво Илиев Трифонов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
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Изабела Войнова Трифонова, наследница на Иво
Илиев Трифонов; дружеството ще се управлява и
представлява от Изабела Войнова Трифонова; вписва
нов устав на дружеството.
42163
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15837/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евроген трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 19, ет. 6, ап. 2, с
предмет на дейност: доставка, монтаж, пуск, въвеж
дане в експлоатация и сервиз на дизелгенератори,
газгенератори и непрекъсваеми токозахранващи сис
теми (UPS), инженеринг, търговско представителство
и посредничество, внос и износ, предоставяне на
консултантски услуги, маркетинг, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антония Валентинова Гетова,
която го управлява и представлява.
42164
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 13461/91 вписа промени за „Мегас“ – ООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Катя
Йорданова Бончева на Йордан Недялков Бончев;
заличава като съдружник Катя Йорданова Бончева;
заличава от предмета на дейност „административ
ноправни услуги (без процесуално представителство).
42165
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 31066/92 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Софсток ЛТД“ – ООД.
42166
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 20371/93 вписа промени за „Пийп
шоу“ – ООД: вписва прехвърляне на 94 дружествени
дяла от Асен Филипов Асенов на Стефан Киряков
Лефтеров; заличава като съдружник и управител Асен
Филипов Асенов; вписва като съдружник Стефан
Киряков Лефтеров; дружеството ще се управлява и
представлява от Стефан Киряков Лефтеров; премества
седалището и адреса на управление от София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 210, вх. А, ет. 3, ап. 7,
във Варна, бул. Сливница 33.
42167
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6908/93 вписа промени за „Астарта
финис“ – ООД: заличава като управител Даниел
Павлинов Павлов; дружеството ще се управлява и
представлява от Живка Драганова Павлова; вписва
нов дружествен договор.
42168
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 23271/93 вписа промяна за „Кнауф Бъл
гария“ – ЕООД: заличава като прокурист Лиляна
Борисова Танева.
42169
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15921/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Макс дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, в.з. Бояна, ул. 733 № 34А, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на път
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ници и товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност, вся
какви услуги за населението, производство и търговия
с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство и
посредничество, както и всякаква разрешена със за
кон търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Драгомир Константинов Драгомиров, който
го управлява и представлява.
42170
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16200/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дариус – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 35, вх. Д,
ет. 7, ап. 107, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество на наши и чуждестранни фирми,
комисионни, спедиционни, превозни, складови сдел
ки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, спедиторски
и агентски услуги, всякакви други сделки, дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Камелия Димитрова Мачкова,
която го управлява и представлява.
42171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15949/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Зиком“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Клокотница 29, ет. 3, офис 316, с
предмет на дейност: продажба и ремонт на касови
апарати, застрахователен агент, издателство и раз
пространение на вестници и списания, абонамент на
вестници и списания, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничест
во на български и чуждестранни физически лица,
транспортна дейност, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сава Панайотов Зиколов, който го упра
влява и представлява.
42172
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16147/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „БАСС“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Ивайло 4, ет. 3, с предмет на дейност: консултантска,
одиторска и счетоводна дейност, производство и тър
говия със селскостопанска продукция, строителство,
търговски сделки, вътрешно- и външноикономическа
дейност, производство на стоки с цел продажба, тър
говско представителство, посредничество и агентство,
предоставяне на други услуги и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петър Михайлов Михайлов, който го
управлява и представлява.
42173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15786/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „123 .БГ“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 52, ет. 5, ап. 8, с предмет на
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дейност: продажба по интернет на уебдизайн, лого
дизайн, рекламен дизайн, интериорен дизайн, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Иванов Габровски и Елена
Георгиева Серафимова и се управлява и представлява
от Георги Иванов Габровски.
42174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15589/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „3 ЗЕТ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. 303 № 1, с предмет
на дейност: покупко-продажба, отдаване под наем,
лизинг и всякакви други сделки със стоки и услуги,
маркетинг и развитие на дистрибуторски и фирме
ни мрежи, външно-и вътрешнотърговска дейност,
комисионни сделки, посредническа дейност, сделки
на търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чуж
бина, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Стефан Иванов
Режев и Деница Цветанова Димова и се управлява
и представлява от Стефан Иванов Режев.
42175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16132/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Пи.
Джей. Пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Шишман
19, ет. 2, с предмет на дейност: строеж и обзавеж
дане на недвижими имоти с цел отдаването им
под наем и продажбата им, вътрешна и външна
търговска дейност, туристическа дейност в страната
и в чужбина, търговско посредничество и представи
телство, маркетингови дейности, реклама и дизайн,
продуцентска и издателска дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Патрик Джеймс Браниган,
който го управлява и представлява.
42176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14761/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нина – 2006“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Ви
тоша“, ж.к. Бъкстон, бл. 14, вх. Е, ап. 75, 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 представителств и посредни
чество, комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефка Димитро
ва Баранска-Стоянова и Андрея Славчев Качаков и
се управлява и представлява от Стефка Димитрова
Баранска-Стоянова.
42177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15956/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Крибо дивелопмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Оборище“, ул. Искър 16, вх. А, ап. 16, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужби
на – търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни стоки, търговско представителство, по
средничество и агентство в страната и в чужбина,
комисионни и спедиционни сделки, транспортна и
превозна дейност, рекламна и импресарска дейност,
информационни и програмни услуги, консултантска
дейност, туристическа дейност, хотелиерство и рес
торантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство и
търговия със селскостопанска продукция, всякаква
друга търговска дейност, позволена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Любомир Добрев Енчев и Боряна
Минкова Енчева и се управлява и представлява от
Любомир Добрев Енчев.
42178
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15855/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Топ Сърч консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Левски, ул. 542 № 2, с предмет на
дейност: производствена дейност с цел продажба,
вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство,
туристическа, строителна, информационна, коми
сионна, складова и лизингова дейност, вътрешен и
международен транспорт и спедиция (след снабдяване
с необходимия лиценз), психологична консултация
по професионални и възпитателни въпроси, както
и трудово-психологични и възпитателни въпроси,
консултантска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими имо
ти, рекламна дейност, издателска дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Наташа Георгиева ПетроваРизова и се управлява и представлява съвместно от
едноличния собственик на капитала и от управителя
Снежанка Георгиева Григорова.
42179
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VІ.2007 г.
по ф.д. № 4572/2002 вписва промени за „Ивко
ни – 2002“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дру
жествени дяла от Боряна Ангелова Тотева на Живко
Методиев Лилкин и 25 дружествени дяла от Боряна
Ангелова Тотева на Николай Димитров Костов; за
личава като съдружник и управител Боряна Ангелова
Тотева; вписва като съдружници Живко Методиев
Лилкин и Николай Димитров Костов; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя Ивайло
Василев Кузманов.
42190
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 1857/2002 вписва промени за „Медицин
ски център за естетична пластична хирургия Гала
тея“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. Баба Вида, бл. 140А, вх. Г, ет. 3, ап. 79;
вписва промяна в учредителния акт.
42191
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 9227/2002 вписва промени за „Гондол“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Газуан
Шараф на „Астимал“ – ООД; заличава като едноличен
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собственик Газуан Шараф; вписва като едноличен
собственик „Астимал“ – ООД, Британски Вирджински
острови (БВО № 1016489); вписва нов учредителен акт.
42192
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 1174/2003 вписва прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Валентино – Валентин Филипов“ като съвкуп
ност от права, задължения и фактически отношения
от Валентин Йосков Филипов на Снежана Стефанова
Чобанова и я вписва като ЕТ „Валентино – Снежана
Чобанова“.
42193
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10998/2003 вписва промени за „Уебди
зайнБГ“ – ЕООД: премества адреса на управление в
ж.к. Люлин 6, бл. 647, вх. А, ет. 1, ап. 2; вписва нов
учредителен акт.
42194
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 8234/96 вписва заличаването на „Тео Стои
лов“ – ЕООД.
42195
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ІХ.2007 г.
по ф.д. № 14216/2006 вписва промени за „Андалус
груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружестве
ни дяла от Антонио Ангел Перес Бланкес на Мигел
Мирас Гарсиа, 100 дружествени дяла от Антонио Ангел
Перес Бланкес на Франсиско Фернандес Лидон, 100
дружествени дяла от Антонио Ангел Перес Бланкес
на Урбано Алехо Висенте и 100 дружествени дяла от
Антонио Ангел Перес Бланкес на Себастиан Фер
нандес Рабал; вписва като съдружници Мигел Мирас
Гарсиа, Франсиско Фернандес Лидон, Урбано Алехо
Висенте и Себастиан Фернандес Рабал; вписва като
управители Мигел Мирас Гарсиа и Урбано Алехо
Висенте; дружеството продължава дейността си като
„Андалус груп“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Антонио Ангел Перес Бланкес,
Мигел Мирас Гарсиа и Урбано Алехо Висенте заедно
и поотделно; вписва дружествен договор.
42196
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 13502/2006 вписва проме
ни за „Винтранс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Славчо Иванов Антов на
Божидар Анков Каменов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Славчо Иванов
Антов; вписва като едноличен собственик на капи
тала и управител Божидар Анков Каменов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
промени в учредителния акт; премества седалището
и адреса на управление от София, район „Оборище“,
бул. Дондуков 5, партер, в Лом, ул. Червена стена
8, ет. 2, ап. 10.
42197
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 10310/2005 вписва промени за „Когер
енд партнерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 750
дружествени дяла от „Когер и партньори“ – АД, на
Ани Антонова Чалъкова и 1125 дружествени дяла
от „Когер и партньори“ – АД, на Иван Николов
Запрянов; заличава като управител Андрес Парлоя;
вписва като съдружници Иван Николов Запрянов
и Ани Антонова Чалъкова; вписва като управител
Иван Николов Запрянов; дружеството продължава
дейността си като „Когер енд партнерс“ – ООД; пре
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мества седалището и адреса на управление в София,
район „Възраждане“, ул. Пиротска 98, ет. 1, ателие 1;
дружеството ще се управлява и представлява от Иван
Николов Запрянов; вписва нов дружествен договор.
42198
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 10123/2005 вписва промени за „Уинд стар
енерджи“ – ООД: заличава като управител Драган
Костов Доковски; вписва като управител Марио
Александров Михайлов.
42199
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14874/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Имел – 74“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“, с. Лозен, ул. Съединение 96, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност
в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посред
ничество, както и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Имелия Георгиева Николова, която го
управлява и представлява.
42200
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15819/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Марочи – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 48, вх. А, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: производство и търгов
ска реализация в страната и в чужбина на всякакви
изделия за бита, потребителски и промишлени стоки
и селскостопанска продукция, разкриване и експлоа
тация на магазинна мрежа, туристическа, транспортна
и таксиметрова дейност в страната и в чужбина (след
получаване на съответното разрешение), хотелиерство
и ресторантьорство (след получаване на съответното
разрешение), разкриване на обекти за обществено
хранене, рекламна дейност, представителство, агент
ство и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица в страната и в чужбина и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, за която
не се изисква разрешение от държавен орган преди
съдебната регистрация на дружеството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пламен Симеонов Марочки,
който го управлява и представлява.
42209
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16180/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Орма“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
Гоце Делчев, бл. 1, вх. В, ет. 5, ап. 46, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Крумов Джерманов,
който го управлява и представлява.
42210
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16415/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Корект контакт 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 81, вх. Б, ет. 2,
ап. 21, с предмет на дейност: търговия, производ
ство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хоте
лиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Владимир Богданов Спасов,
който го управлява и представлява.
42211
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14620/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ритейл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Христо
Белчев 2, ет. 5, офис 8, с предмет на дейност: тър
говия на едро и дребно със стоки на текстилната
промишленост, търговия с почистващи и перилни
препарати, търговия с хранителни стоки и продукти,
посредническа и консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, строителство и
инженеринг, производство и продажба на промишлени
стоки, производствена и външнотърговска дейност,
производство на растителна и животинска продукция,
производство и продажба на плодове и зеленчуци, рес
торантьорство и хотелиерство, производство и търговия
с козметични продукти, вътрешна и външна търговия
със стоки за бита, дрехи и обувки, хранителни стоки,
маркетинг и реклама, транспортни, преводачески
и компютърни услуги, търговско представителство
и посредничество, производство на растителна и
животинска продукция, търговия на едро и дребно с
битова химия, смесена търговия с хранителни сто
ки, съхранение и складиране на стоки, пренаемане
и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под
аренда на търговски обекти, както и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димитър Спасов Спасов и
Марин Милчев Русев и се управлява и представлява
от Димитър Спасов Спасов.
42212
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15569/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бългериън кол сентър сър
висиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, бул. Андрей Ляпчев 7,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговска дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туристически,
рекламни, информационни, телекомуникационни,
програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство на местни и чуждестранни физиче
ски и юридически лица, маркетинг, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни, меж
динни и други финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, както и всякаква друга дейност и
услуги, незабранени със закон, като дейностите, за
които се изисква лицензиране, се извършват след
получаване на съответния лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Емилов Димов, който
го управлява и представлява.
42213
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15893/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джуллиано и партньори“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Ви
тоша“, кв. Симеоново, ул. Симеоновско шосе 213, с
предмет на дейност: посреднически, консултантски,
автоуслуги, транспортни услуги, вътрешна и външна
търговия, производство, всякакво строителство, ту
ристически, шивашки услуги, реекспорт, счетоводни
услуги, издателска, рекламна дейност, както и всякак
ви производства, дейности и услуги, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юлиян Георгиев Коцев,
Светла Желязкова Коцева и Кристина Пламенова
Първанова и се управлява и представлява от Юлиян
Георгиев Коцев.
42214
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 3.VІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14518/95 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Интраком – Бъл
гария“ – ЕАД.
42350
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15541/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Клагенфурт тур“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис І № 94, ет. 1, ап. 3, с пред
мет на дейност: туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, транспорт, логистика и спедиция,
посреднически и комисионни сделки, всякаква дру
га незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ивайло Ангелов
Ничевски, който го управлява и представлява.
42351
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 14346/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „София франс ауто –
търговски и сервизен комплекс София – 1“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“, бул. Цариградско шосе 10 км, с пред
мет на дейност: внос и дистрибуция на автомоби
ли, разкриване на сервизна мрежа, автомобилен
оказион, доставка и продажба на резервни части и
автомобилни аксесоари, сервиз, външна и вътрешна
търговия и специфични търговски операции, търгов
ско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, организиране на
търгове, маркетинг и реклама, издателска дейност,
консултантска дейност, инженеринг, транспорт във
вътрешно и международно отношение, таксиметрови
превози на хора и товари, ресторантьорство и хоте
лиерство след придобиване на изискуемите от закона
разрешения, лизингови сделки, спедиторска дейност,
информационна и организационна дейност, продажба
на стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, както и на стоки собствено производство, коми
сионни, превозни сделки, покупко-продажба, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване на имоти и вещи под наем, лицензионни
договори, както и всякакви други сделки, за които
няма законоустановена забрана за извършването им
или разрешителен режим. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., с едноличен собственик на капитала „София
франс ауто“ – АД, със съвет на директорите с мандат
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3 години в състав: Стоян Грудев Желев – председател,
Валентин Величков Таков и Надя Иванова Божкова,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Стоян Грудев Желев.
42352
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15744/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мур Стивънс България – одит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 51,
ет. 4, с предмет на дейност: независим финансов
одит на финансови отчети на предприятия, счето
водни услуги, контрол на финансови и търговски
дейности, консултации по управление на предпри
ятията, организация и управление на персонала,
услуги в областта на информатиката, финансовата и
юридическата структура на предприятието, пазарни
проучвания и анализи, съдействие за създаване на
предприятия, консултантска дейност и маркетинг,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни и лицензионни сделки, както и
всички други дейности, незабранени със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Соня Стоянова Дойкова и Иван
Атанасов Симов и се управлява и представлява от
Соня Стоянова Дойкова.
42353
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15573/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Тобра“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Гоце Делчев 48, ателие 14,
на третия надпартерен етаж, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност, вкл. внос, износ, покупкопродажба, строителство, ремонт, сделки с недвижими
имоти, мениджмънт, транспортна дейност, комиси
онна, спедиторска, складова и лизингова дейност,
рекламна, информационна и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни юридически лица, всякакви
други дейности, които не са забранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Рафаел Вайехо Браун и Йорданка
Иванова Точева и се управлява и представлява от
съдружниците самостоятелно от всеки управител.
42354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14706/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Агро корпорейшън
А и С“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Цветан
ка Табакова 12, с предмет на дейност: земеделски
производител, търговия на дребно и едро със селско
стопански стоки и продукти, авторемонтна дейност
и други незабранени със закон търговски дейности в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Тодоров Василев, Васил Александров Тодоров и Тодор
Александров Тодоров и се управлява и представлява
от Александър Тодоров Василев.
42355
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 12642/2007 вписва промени за „ИВСО – Ко“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Иве
лин Петров Пенчев на Пламен Николов Чолаков, 90
дружествени дяла от Светослав Димитров Стефанов
на Пламен Николов Чолаков; заличава като съдруж
ници Ивелин Петров Пенчев и Светослав Димитров
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Стефанов; заличава като управител Светослав Дими
тров Стефанов; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговор
ност „ИВСО – Ко“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Пламен Николов Чолаков;
вписва като управител Пламен Николов Чолаков,
който управлява и представлява дружеството; вписва
учредителен акт.
42356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14930/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арчи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 2, ет. 2, с предмет на
дейност: всякакъв вид строителна дейност, продажба
на стоки на едро и дребно, търговско представител
ство и посредничество, комисионни сделки, лизинг,
складова дейност, стоков контрол и всички останали
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Александър Ми
ладинов Борисов, който го управлява и представлява.
42357
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15649/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ар Ди Би консултинг“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Гео Милев, ул. 101 № 11, ет. 3, ап. 3, с предмет
на дейност: счетоводно обслужване, периодично и
годишно счетоводно приключване, подаване на пери
одични и годишни отчети и декларации, счетоводен
одит, сделки с недвижими имоти, посредничество,
представителство и комисионерство, експлоатация
на търговски обекти, внос и износ на всякакви ви
дове стоки, рекламна дейност, транспортна дейност,
спедиционни и складови услуги, отдаване под наем,
развлекателни дейности, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Анита Григорова Георгиева, Кремена Миленова
Кунева и Георги Иванов Баръмов и се управлява и
представлява от Георги Иванов Баръмов.
42365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15451/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Феърлайн интернешъ
нъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 270а,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед и
чекове, складови сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупко-про
дажба и лизинг на вещи от всякакъв вид, движими и
недвижими, отдаване на вещи под наем, изграждане
и експлоатация на електрически централи, както и
всякакви други дейности, разрешени от законодател
ството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Синерджи акуизишънс
ЛЛП“ и Катерина Кирова Максимова и се управлява
и представлява от Димо Димитров Димов.
42366
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14818/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Макс
Вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 21, вх. 7,
ет. 5, ап. 123, с предмет на дейност: фризьорски и
козметични услуги, маникюр, педикюр, покупка на
стоки или други вещи с цел продажбата им в пър
воначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство, посредничество и комисионерство,
производство и маркетингова дейност на стоки
и услуги, търговия с хранителни и нехранителни
стоки, външнотърговска дейност, експорт, импорт
и реекспорт на всякакъв вид стоки, инвестиционна
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и уп
равител Татяна Благоева Пешева, която го управлява
и представлява.
42367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 14596/2007 вписа промяна за „Туристическа ком
пания“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Благоевградския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Банско, ул.
Мозговица 6, в София, бул. Янко Сакъзов 30.
42368
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 16294/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Хедж инвестмънт
България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Кукуш 2, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителство,
обзавеждане, дизайн, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга незабранена със закон дей
ност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
8 800 000 лв., разпределен в 8800 поименни акции с
номинална стойност 1000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Съксес инвест“ – АГ, Швейцария; дру
жеството е със съвет на директорите в състав: Янчо
Панайотов Ангелов – председател, Никола Стоянов
Киров – изпълнителен директор, и Бисер Андонов
Лазов, и се управлява и представлява от изпълни
телния директор Никола Стоянов Киров.
42369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15373/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кротал към
пани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 316, вх. Б,
ет. 5, ап. 29, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, строително-ремонтна дейност, производство
на селскостопанска и друг вид продукция, внос и
износ, транспортна и спедиторска дейност, рекламна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристи
чески услуги и всякаква друга дейност, незабранена
с нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Андрей Емилов Делчев, който
го управлява и представлява.
42370
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15722/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Орт 3“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 74, вх. 2, с предмет
на дейност: търговия, маркетинг, пазарни изследва
ния, рекламна и консултантска дейност, инженеринг,
ноу-хау, инвестиции, производство и пласмент, спорт,
туризъм, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емилия Боянова Бошнакова, която го
управлява и представлява.
42371
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15816/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Парк мениджмънт къмпани“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 82, ет. 3, ап. 2, с предмет на
дейност: обслужване и поддържане на придобити от
дружества със специална инвестиционна цел недви
жими имоти, извършване на строежи и подобрения,
водене и съхраняване на счетоводна и друга отчет
ност и кореспонденция, извършване на всички други
необходими дейности като обслужващо дружество
по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници „Витазон“ – ООД, „Софияспот“ – ООД,
и „Алфа финанс холдинг“ – АД, и се управлява и
представлява от Анастас Енчев Георгиев и Елица
Велизарова Николова заедно и поотделно.
42379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15798/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Миртех“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Сла
тина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 71, вх. Б, ап. 20,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътни
чески и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина, спедиция, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, всички други тър
говски сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Божанка Николова Иванова,
която го управлява и представлява.
42380
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15340/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „БП – инженеринг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бл. 5Б, ет. 7, ап. 48, с предмет на дейност:
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба или по-нататъшна експлоатация, проектиране,
инженеринг, строителство, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, търговия със строителни
материали и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Петров Бакалски и
Димитър Емилов Павлов и се управлява и предста
влява от съдружниците заедно и поотделно.
42381
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15454/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Прайм консултантс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Георги Райчев 7, ет. 2, ап. 12, с пред
мет на дейност: консултантска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос и износ, дейност
на търговско представителство, посредничество и
агентство на международни и местни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, хотелиер
ство и ресторантьорство, вътрешен и международен
транспорт, превозна дейност – превоз на пътници и
товари, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милен
Петров Балтов и Анна Стефанова Правчанска и се
управлява и представлява от Милен Петров Балтов.
42382
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14948/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Тодорови МР“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул. Янтра
25, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителство и ремонтномонтажна дейност, доставка на машини и съоръжения
за строителството, търговия с недвижими имоти,
консултантски услуги, счетоводни услуги, реклама и
дизайн, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всички
други търговски сделки, незабранени със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Райна Тодорова Шопова и Мариана
Тодорова Маринова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
42383
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15735/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Френд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно село“,
кв. Борово, бл. 223, вх. Д, ет. 2, ап. 121, с предмет на
дейност: производствена и търговска дейност, търговия
с промишлени стоки и стоки за бита, алкохолни и
безалкохолни напитки, покупко-продажба на моторни
превозни средства, хотелиерство и ресторантьорство,
посредничество, представителство и комисионерство
на български и чуждестранни юридически и физи
чески лица в страната и в чужбина, внос, износ и
реекспорт на всякакви видове стоки и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петко
Лазаров Петков, който го управлява и представлява.
42384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14913/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Банкя дивелоп
мънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Шейново 7, с предмет
на дейност: предоставяне на консултации и услуги,
свързани с ползването, управлението, поддръжката
и техническото обслужване на промишлени, общест
вени и жилищни сгради или комплекси от такива,
осигуряване на консултации при проектирането,
преконфигурацията с цел оптимизиране или сертифи
циране ползването и експлоатацията на технически
съоръжения и инсталации, обслужващи недвижими
имоти, оценка, разработване и внедряване на сис
теми и процедури за управление на сградния фонд,
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маркетинг, консултантска и посредническа дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена от за
коните на Република България, за която не се изисква
предварително разрешение (лицензия) от държавен
орган, а ако такова е необходимо – след получаването
на съответния лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Алфа кепитъл мениджмънт“ – ООД (рег.
по ф.д. № 13009/2007), и се управлява и представлява
от управителя Юри Богомилов Катанов.
42385
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15635/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Пуус лимитед“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9 (вдясно
от входа), с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство на хранителни, селскостопан
ски и битови стоки, посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, вътрешен и между
народен туризъм и всички други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бернард
Мартин Патерсън и Дениз Патерсън и се управлява
и представлява от Дениз Патерсън.
42394
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15255/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дия арт“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Лагера, бл. 42, ет. 14, ап. 62, с предмет на
дейност: рекламна и издателска дейност, производ
ство на стоки и търговия с тях, счетоводни услуги,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, дизайн, строи
телство, вътрешно обзавеждане, сделки с недвижими
имоти, експертни, застрахователни, консултантски
услуги, комисионни и складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, търговско представи
телство, посредничество и агентство, вътрешна и
външна търговия, други дейности, незабранени със
закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Димитров Чаушев,
който го управлява и представлява.
42395
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15826/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ефко финанс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Янко Сакъзов 1, ет. 1, ап. 1, с пред
мет на дейност: консултантска дейност и свързаните
с това услуги, търговска дейност, представителство,
посредничество, комисионерство, както и други
дейности, за които няма изрична забрана със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Ефко груп“ – АД,
и се управлява и представлява от управителя Тамара
Йосиф Найденова самостоятелно.
42396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15578/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Легал енер
джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Оборище“, бул. Дондуков 91, ап. 27,
с предмет на дейност: разработване, строителство и
изпълнение на енергийни проекти, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, проектиране,
консултантски услуги, търговска дейност в страната
и в чужбина, внос, износ, търговско представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Клийн
енерджи груп“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Любов Дамянова Лазарова.
42397
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16126/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бобо Дилчева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, бл. 133, вх. А, ет. 2, ап. 9, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
фризьорски и козметични услуги, маникюр, продажба
на едро и дребно на стоки и услуги, маркетинг, ре
клама и консултантски услуги, транспортна дейност в
страната и в чужбина, всякакъв вид търговска дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Бойка Викторова Дилчева,
която го управлява и представлява..
42398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14554/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Рум и Ради“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Белите брези, бл. 28, ет. 13, ап. 59,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
в пълен обем с всички разрешени със закон стоки,
комисионна дейност, бутик, оказион, рекламна,
консултантска, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, складова дейност, наемане и отдаване
под наем на недвижими и движими вещи, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всички видове дейности и услуги, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Румяна Георгиева Станоева
и Радостина Александрова Цветанова и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15770/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Невена
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 24,
вх. Г, ет. 7, ап. 86, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с пакетирани хранителни продукти,
насипно и пакетирано кафе, захарни изделия, алкохол,
цигари, безалкохолни напитки и перилни препарати,
търговски мениджмънт, консултантски и счетоводни
услуги, внос, износ и търговия на едро и дребно с
компютри, компютърни компоненти, компютърни
периферни устройства и консумативи за тях, сервиз
и поддръжка на компютърни конфигурации и компю
търни системи, търговия, инсталиране и поддръжка
на софтуерни продукти, изграждане и поддръжка на
компютърни мрежи, търговско представителство и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Боряна Николаева
Йоргова, която го управлява и представлява.
42400
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14499/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хакайо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Три
адица“, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
дистрибуция на стоки, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначална, преработена или
завършена форма, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други ус
луги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем и всякакъв друг
тип търговска експлоатация, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йохан Де Смет-Ван Дам,
който го управлява и представлява.
42407
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15288/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кетмар“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 48, вх. Г, ап. 73, с предмет на дей
ност: вътрешна и външна търговия, производство
на работно облекло и други изделия на шивашката
промишленост, транспорт, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Здравко Ангелов Цветанов и Огнян
Асенов Антов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
42408
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 7637/2007 вписва промени
за „Никол 07“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Оборище“,
бул. Васил Левски 150, вх. 1, ет. 5, офис 9, в Бургас,
к-с Лазур, бул. Константин Величков 55; вписва нов
учредителен акт.
42409
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 15154/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Булко Акуизишън“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82, с предмет
на дейност: строителство и покупко-продажба на
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 пои
менни налични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите
в състав: Варит Мубарак Саид Ал Харуси, Ал Са
иида Раван Ахмед Тхабит Ал Саид, Нираж Сетхи и
Фейсал Амур Мохамед Ал Риами, и се представлява
от изпълнителния директор Ал Саиида Раван Ахмед
Тхабит Ал Саид.
42410
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15685/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „КИО“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Проф.
Атанасов 14, ап. 2, с предмет на дейност: проектиране,
консултантска дейност, надзор в строителството и
проектирането, посредничество и представителство

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

на местни и/или чуждестранни физически и юри
дически лица, агентство, комисионерство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Тихомир Атанасов Атанасов, Живко Кирилов
Бедров, Красимира Миткова Захариева, Иван Христов
Лилков и Иван Стоянов Миладинов и се управлява
и представлява от Тихомир Атанасов Атанасов и
Живко Кирилов Бедров заедно и поотделно.
42411
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14485/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Либертас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Сре
дец“, ул. Цар Иван Асен ІІ № 9, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговско представителство и посредни
чество, комисионни сделки, спедиционни, превозни и
складови сделки, туристическа и хотелиерска дейност,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, придобиване, управление, експлоатация и
разпореждане с недвижими имоти, предприемачество,
проучване, строителство, интериор и експлоатация
на жилищни, административни и стопански сгради,
посредничество при покупко-продажба на движими и
недвижими имоти и ограничени вещни права върху
тях, организиране и извършване на проектно-проучва
телни работи, консултантска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Алесандро Джерето, който
го управлява и представлява.
42412
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1353/2007 вписва промени за „Анрад – 3“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Радослав Асе
нов Николов; вписва като съдружник и управител
Росица Стоянова Николова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Никола Славков 41; дружеството ще се управлява
и представлява от Евтим Петров Милошев и Роси
ца Стоянова Николова заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
42413
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14753/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Си Ар Ви Глобал“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“, бул.
Шипченски проход 49, ет. 2, ап. 1, с предмет на дей
ност: покупка на стоки или други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, лицензионни сделки, стоков контрол, покуп
ка, строеж, наемане или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и
всякакви други сделки или дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Виктор Юлиев Тодоров,
Чавдар Сергиев Саздов и Росен Илчев Петров и се
управлява и представлява от Виктор Юлиев Тодоров.
42414
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15683/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ВД билдинг“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
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Люлин 3, бул. Захари Стоянов 17, „Сан Марино“,
офис 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия и реализация на стоки и услуги, транспортна
и спедиторска дейност, консултантска, рекламна, мар
кетингова и информационна дейност, автосервизна,
автомонтажна и авторемонтна дейност, строителство,
строително-монтажна дейност и строително-ремонтна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен
и международен туризъм, търговско посредничество,
представителство и агентство на български и чуждес
транни физически и юридически лица, счетоводни
услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Владимир Димитров
Адамов и Йордан Георгиев Георгиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно или поотделно.
42401
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 15298/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Добрин солар плант“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Родопски извор 42Б, с предмет
на дейност: изграждане и управление на енергийни
обекти за производство на електрическа енергия от
фотоволтаични модули, продажба на производствената
електрическа енергия чрез изграждане или присъе
диняване към съществуващи електропроводи. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 поименни акции с номинална
стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав
„Маккап“ – АД (рег. по ф.д. № 28582/93) – председа
тел, представлявано от Тонка Димчева Михайлова,
Атанас Василев Добрев – изпълнителен директор, и
Максим Жеков Димов, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Атанас Василев Добрев.
42402
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г. по
ф.д. № 15689/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но акционерно дружество „Метрон пропъртис“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 90, ет. 6, с предмет на дей
ност: придобиване, продажба, наемане, пренаемане и
управление на недвижими имоти, строителни дейности,
проучване, икономически, технически и архитектурни
проекти, държавни и общински строежи, внос, износ
на всякакъв вид стоки, незабранени със закон, сделки
във връзка с права на интелектуалната собственост,
консултантски услуги, търговско представителство, тър
говско посредничество, превоз и спедиция и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500
обикновени налични поименни акции с право на глас
с номинална стойност 100 лв., с едноличен собственик
на капитала „Курасоу ехтърпрайсис“ – ООД, със съвет
на директорите в състав: Николаос Фистес – предсе
дател, Георгиос Милеос – зам.-председател, и Михаил
Золотас – изпълнителен директор, и се представлява
от изпълнителния директор Михаил Золотас.
42403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15782/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Беа вижън транс
логистик“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, бул. Евлоги Георгиев 57, ет. 2, ап. 28,
с предмет на дейност: транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, лизинг на автомо
били, отдаване под наем на автомобили, ремонт на
автомобили, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обрабо
тен вид, производствена дейност, представителство и
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посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, търговска дейност в страната и
в чужбина, предприемачество, външноикономическа
дейност (внос, износ и реекспорт), както и друга
стопанска дейност, за която не съществува законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емил
Георгиев Христов, който го управлява и представлява.
42404
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15464/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Маритимо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, с предмет на дейност:
покупка и продажба на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, производство,
преработка и търговия със селскостопанска продук
ция, строителна и предприемаческа дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Карло Фосати, който го управлява и представлява.
42405
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16039/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Акса груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул.
Генерал Суворов 28А, бл. 41, ет. 9, ап. 60, с предмет на
дейност: консултантска, посредническа, инвеститорска
и предприемаческа дейност в областта на строител
ството, инвестициите и пазара на недвижими имоти,
сделки с недвижими имоти (след издаване на лиценз
или съответното разрешение), извършване в страната
и в чужбина на всички видове строителни, монтажни
и ремонтни работи и дейности, транспортни услуги,
железопътно, шосейно, електрическо и водопроводно
строителство, производство и продажба на строителни
материали, проектиране, строеж и реконструкция на
сгради, съоръжения и предприятия, хотелиерство,
туризъм, внос, износ, бартер и реекспорт на стоки,
реклама, отдаване на рекламни площи под наем,
търговско представителство, посредничество и ко
мисионерство, логистика, управленски услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Стоянов Стоянов, Кра
симир Иванов Георгиев, Стоян Илиев Александров и
Антон Маринов Ватев и се управлява и представлява
от Александър Стоянов Стоянов и Красимир Иванов
Георгиев заедно и поотделно.
42406
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15598/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „РА къмпани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 133, вх. А, ет. 13,
ап. 61, с предмет на дейност: производство, преработка,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с
промишлени и бутикови стоки, внос, износ, превоз
на стоки и товари (след получаване на съответното
разрешение), спедиционна и консултантска дейност,
представителство, посредничество, лизинг, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, сделки с интелектуална собственост, както и
участие във всякаква друга незабранена със закон
стопанска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Румен Димитров Йорданов, който го
управлява и представлява.
42422
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на фондация „Младежка
толерантност“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на фондацията
на 1.Х.2009 г. в 18 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски
45А, при следния дневен ред: 1. промени в персо
налния състав на върховния колективен орган (УС)
на фондацията; 2. промени в персоналния състав на
управителите на фондацията.
10097
1. – Управителният съвет на Асоциацията за за
щита на религиозната свобода на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на
1.Х.2009 г. в 18,30 ч. в София, ул. Цветан Минков
11, при дневен ред – приемане изменение в устава
и избор на ново ръководство.
10459
Росен Панчелиев – ликвидатор на сдружение
„Алианс за развитие на българските ВВС – в ликвида
ция“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 5.Х.2009 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението – София, ж.к. Дружба,
бл. 502, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на ликвидационен баланс на дружеството
към датата на приключване на ликвидацията; 2.
приемане на пояснителния доклад на ликвидатора
към ликвидационния баланс; 3. вземане на решение
за освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4.
вземане на решение за разпределяне на имуществото
на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
10176
11. – Управителният съвет на „Авто прес клуб –
България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 6.Х.2009 г.
в 17 ч. в София, ул. Велико Търново 37 (офиса на
СВАБ), при следния дневен ред: 1. отчет на упра
вителния съвет за дейността на клуба през отчетния
период; 2. избор на ново ръководство на клуба; 3.
промяна в устава на клуба; 4. промяна на адресната
регистрация на клуба; 5. изключване на членове на
клуба и приемане на нови; 6. други.
10214
1. – Управителният съвет на сдружение „Децата
на Европа“ с решение от 27.VІІ.2009 г. на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.Х.2009 г.
в 17 ч. в управлението на сдружението – София, ул.
Лайош Кошут 10, вх. Б, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на членовете на управителния съвет;
2. приемане на нов управителен съвет; 3. освобожда
ване и приемане на нови членове на сдружението; 4.
промяна на адреса и седалището на управлението на
сдружението; 5. промяна на устава съгласно приетите
промени; 6. разни. При липса на кворум събранието
ще се проведе в 18 ч. същия ден на посоченото място
и при същия дневен ред.
10290
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарски киноложки клуб Aмерикански стафордширс
териер – БККАСТ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на 6.Х.2009 г.
в 9 ч. в София, ул. Развигор 1 – 3, в клуб-бирария
„Развигор“ при следния дневен ред: 1. изключване на
членове с неплатен членски внос; 2. изключване на
Тихомир Тодоров и Светла Колева за систематично
нарушаване устава на сдружението; 3. приемане на
финансов отчет за 2006 г.; 4. приемане на финансов
отчет за 2007 г.; 5. приемане на финансов отчет за
2008 г.; 6. приемане на нови членове; 7. промени в
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УС на БККАСТ; 8. промени в устава на БККАСТ; 9.
избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; 10. разни –
промени в правилника на БККАСТ. При липса на
кворум събранието ще се проведе в 10 ч.
10140
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциа
ция на учителите – християни“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 7.Х.2009 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 86,
в малкия салон на ЕМЕЦ „Д-р Лонг“ при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението; 2. промени в управителния съвет и кон
тролния съвет на сдружението; 3. смяна на управителя
на сдружението; 4. разни. 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 независимо от броя на присъстващите членове.
10291
12. – Управителният съвет НСМСКО „ТВ клуб
2000“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 8.Х.2009 г. в 12 ч. в
конферентната зала на парк-хотел „Европа“, Хаско
во, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението; 2. промени
в устава; 3. промени в състава на управителния и
контролния съвет; 4. приемане на основните насоки,
програма за дейността на сдружението и бюджет;
5. разни. Поканват се членовете на сдружението да
участват в общото събрание чрез техен делегат. Ре
гистрацията на делегатите започва в 11 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в офиса на сдруже
нието в София, бул. Евлоги Георгиев 23, вх. А, ап. 4.
10341
423. – Управителният съвет на сдружение „То
лерантност“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 12.Х.2009 г. в
11 ч. в конгресен център, зала № 1 на хотел „Родина“,
бул. Тотлебен 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на сдружението; 2. финансов отчет; 3. други
доклади; 4. освобождаване на членове от управител
ния съвет; 5. приемане на програма за работата на
сдружението до края на 2009 г.; 6. разни.
10320
1. – Управителният съвет на Българската асоци
ация на ПР агенциите, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 12.Х.2009 г. в 18 ч. в София, бул. България 60В,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
Българската асоциация на ПР агенциите; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10343
12. – Управителният съвет на Сдружението на
завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 14.Х.2009 г.
в 18 ч. в София, район „Слатина“, бул. Цариградско
шосе 125, блок 3, при следния дневен ред: 1. прие
мане на отчета за дейността на управителния съвет
за 2008 г. и освобождаването му от отговорност за
2008 г.; 2. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 3. приемане на годишна програма за
осъществяване на общественополезна дейност за
2010 г.; 4. избор на нови членове на управителния
съвет; 5. разни. При липса на необходимия кворум
за провеждане на събранието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
10215
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1. – Управителният съвет на сдружение „Лайс
мен клуб – Мъдрост“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 5.Х.2009 г.
в 17 ч. в сградата на БЦБ, ул. П. Каравелов 1, София,
при дневен ред: 1. отчет за дейността за 2008 г.; 2.
промяна в устава; 3. избор на управителен съвет; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
10293
5. – Управителят на сдружение „Кидма Анилевич –
Ашомер Ацаир – България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.Х.2009 г.
в 10 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 255, вх. А, ап.
14, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода юли 2006 – октомври 2009 г.;
2. избор на нов управител; 3. обсъждане на проекти;
4. приемане на нови членове; 5. разни. Събранието ще
е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред колкото и
членове да се явят.
10213
1. – Управителният съвет на НАСЮ „ЕЛСА Бъл
гария“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.X.2009 г. в 15,30 ч. в
зала 218 в Софийския университет „Свети Климент
Охридски“ при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промени в управителния съвет; 2. про
мени в устава на сдружението. Общото събрание ще
се счита за законно и на него могат да се взимат
валидни решения, ако присъстват най-малко поло
вината от всички членове на сдружението. Ако не
се яви нужният брой членове за наличие на кворум,
общото събрание се отлага с един час по-късно при
същия дневен ред и се счита за законно колкото и
членове да се явят.
10408
1. – Управителният съвет на Дружеството по
интервенционална кардиология, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството
на 11.Х.2009 г. в 12,30 ч. в зала „София“ в Кемпински
хотел Зографски – София, бул. Джеймс Баучер 100,
в рамките на ІV Национален симпозиум по интер
венционална кардиология при следния дневен ред: 1.
отчет на ръководството на дружеството за изминалия
мандат; 2. финансов отчет и доклад на ревизионната
комисия; 3. избор на ново ръководство; 4. предлагане
и гласуване на някои промени в устава; 5. избор на
нови членове; 6. разни.
10410
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт
по приложна психология и физиопрофилактика (ИПП
и ФП)“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.X.2009 г. в 14 ч. в София, пл.
Славейков 4А, стая 218, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ИПП и ФП за 2008 г.; 2. проект
за дейността и бюджет на ИПП и ФП за 2009 – 2010 г.;
3. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч.
на посоченото място и при представения дневен ред
на адреса по фактическото седалище и управление
на сдружението.
10411
1. – Управителният съвет на фондация „Интерака
демика – МАА“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на фондацията на 15.Х.2009 г. в 10 ч.
в София, ул. Оборище 35, при следния дневен ред: 1.
информация за дейността на фондация „Интеракаде
мика – МАА“ за периода 2007 – 2009 г. и състоянието
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на материалната база; 2. финансов отчет за периода
2007 – 2009 г.; 3. приемане бюджета за 2010 – 2011 г.;
4. промени в устава на фондацията; 5. разни.
10476
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб по лека атлетика „Титан“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружени
ето на 16.Х.2009 г. в 17 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението – София, район „Мла
дост“, ж. к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1, ет. 7, ап. 24,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2008 г.;
2. приемане на цялостен отчет и доклад на упра
вителния съвет за дейността на сдружението през
изминалата 2008 г.; 3. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението за
дейността им през 2008 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10413
1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Учи
лищно настоятелство „Петко Каравелов“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.Х.2009 г. в 17 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението – София,
район „Студентски“, ул. Дъбница 3, сградата на 55
СОУ „Любен Каравелов“, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението за 2008 г.; 2. приемане на цялостен
отчет и доклад на съвета на настоятелите за дей
ността на сдружението през изминалата 2008 г.; 3.
освобождаване от отговорност членовете на съвета
на настоятелите на сдружението за дейността им
през 2008 г.; 4. промяна в членовете на съвета на
настоятелите и в представителството на сдружението;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10414
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
преводачите, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на асоциацията на
17.X.2009 г. в 10 ч. в Преводачницата на ул. Златовръх
34, София, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на АП; 2. приемане на промени в
етичните правила на АП; 3. избор на нови членове на
УС поради отвод на настоящи членове; 4. отчет за фи
нансовото състояние на асоциацията; 5. утвърждаване
на новоприети членове на АП; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
независимо от броя на присъстващите членове.
10475
3. – Председателят на фондация „Потенциал“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
събрание на учредителите на фондацията на 18.Х.2009 г.
в 10 ч. в седалището на фондацията в София, ул.
Проф. Цветан Лазаров 18, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в състава на колективния
орган за управление; 2. промени в устава; 3. приемане
на промени в годишната програма за дейността на
фондацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.
10480
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоци
ация на българските Чийвнинг стипендианти“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание
на членовете на сдружението на 19.Х.2009 г. в 18 ч.
в София, бул. Витоша 18, при следния дневен ред:
1. приемане годишните финансови отчети на сдру
жението за 2008 г. и отчета на управителния съвет
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за дейността на сдружението през 2008 г.; 2. прие
мане на решение за прекратяване на сдружението
и откриване производство по ликвидация, избор на
ликвидатор на сдружението; 3. приемане бюджета
на сдружението за 2009 г.; 4. приемане програма за
дейността на сдружението през 2009 г.; 5. приемане
на нови членове на сдружението; 6. освобождаване
членове на сдружението; 7. приемане изменения и
допълнения на устава на сдружението, респективно
приемане на нов устав на сдружението; 8. промяна
в състава на управителния съвет, респ. избор на нов
управителен съвет; 9. приемане на решение относно
дължимостта и размера на членския внос и първо
началните встъпителни имуществени вноски; 10.
разни. В случай, че в посочения час за откриване на
събранието не е регистриран необходимият кворум
за провеждане на общото събрание, на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ то ще се проведе един час по-късно
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от регистрираните за участие в съ
бранието членове на сдружението.
10371
19. – Управителният съвет на Научно-техниче
ския съюз по водно дело в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ обявява, че ще проведе
общо събрание на 21.Х.2009 г. в 11 ч. в СДНТ, зала
3, ет. 2, ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на НТС по водно дело за периода
2005 – 2009 г.; 2. отчет на КС за същия период; 3.
приемане бюджет на организацията; 4. избор на нов
управителен и контролен съвет.
10479
11. – Управителният съвет на сдружение „Българ
ска астрологична асоциация“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.XI.2009 г. в 11 ч. в офиса на БАА в София, бул.
Мария-Луиза 38, ет. 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на БАА през текущата година; 2.
финансов отчет за изминалата 2009 г.; 3. предложе
ния от УС на БАА за учебната програма за периода
2009 – 2010 г.; 4. обсъждане на текущи въпроси; 5.
предложения от членовете на асоциацията по раз
лични теми, свързани с дейността на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на съ
щото място и при същия дневен ред.
10432
1. – Управителният съвет на Българската федера
ция „Лека атлетика“, София, бул. Васил Левски 75,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годиш
но общо събрание на федерацията на 31.Х.2009 г. в
11 ч. в Дряново, парк-хотел „Дряново“, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет за 2008 г. и годишен доклад за дейността за
2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния
финансов отчет за 2008 г. и доклада за дейността на
сдружението за 2008 г., представен от управителния
съвет; 2. утвърждаване правилника за разпределение
на финансовите средства за 2010 г. на клубовете по
лека атлетика, членове на БФЛА; проект за реше
ние – ОС утвърждава правилника за разпределение
на финансовите средства за 2010 г. на клубовете по
лека атлетика на БФЛА; 3. утвърждаване на член
ския внос за спортно-състезателната 2010/2011 г.;
проект за решение – ОС утвърждава членския внос
за спортно-състезателната 2010/2011 г. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на федерацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Регистрацията на делегатите
започва в 10 ч. За легитимацията и надлежното пред
ставляване на клубовете – членове на федерацията,
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делегатите представят: удостоверение за актуално
състояние на клуба си, решение на компетентния
орган на клуба за упълномощаване на делегата и
изрично писмено пълномощно, валидно само за кон
кретното ОС, с посочване на датата, часа и мястото
на провеждането му.
10412
1. – Управителният съвет на Българска асоциа
ция полимери на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на БАП на
1.Х.2009 г. в 14 ч. в Пловдив, хотел „Марица“, зала
„Хебър“, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет на асоциацията за 2008 г.,
проектобюджет за 2010 и доклада за дейността на
асоциацията през 2008 г.; проект за решение – ОС
приема годишния счетоводен отчет на асоциацията,
доклада за дейността є през 2008 г. и проектобю
джет за 2010 г.; 2. приемане на направеното от УС
предложение за размера на членския внос за 2010 г.;
проект за решение – ОС приема направеното от
УС предложение; 3. приемане на направено от УС
предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на УС; проект за решение – ОС приема
направеното от УС предложение; 4. приемане на
предложената от УС програма за конференция на
23.Х.2009 г. по повод отбелязване на 10 години от
основаването на БАП; проект за решение – ОС при
ема предложената от УС програма за отбелязване
10 години от основаването на БАП; 5. приемане
на направеното от УС предложение за обсъждане
дейностите на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема направеното от УС предло
жение; 6. други. Материалите за събранието са на
разположение на членовете в офиса на асоциацията,
София, ул. Велико Търново 22, всеки работен ден от
10 до 16 ч. В случай че един член представлява друг,
упълномощеното лице следва да представи изрично
пълномощно. Не се допуска един пълномощник да
представлява повече от трима упълномощители.
10344
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
тенис на маса „Юнак – 2005“ – Ардино, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
14.Х.2009 г. в 16 ч. в заседателната зала на общината
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СКТМ „Юнак – 2005“, Ардино, за 2008 г.; 2. отчет на
контролната комисия за 2008 г.; 3. приемане на нови
членове и освобождаване от членство; 4. избор на
ръководни органи; 5. други. 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 независимо от броя на членовете.
10342
289. – Управителният съвет на сдружение „Аме
рикански университет в България“, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.X.2009 г. в 9 ч. в Благоевград в червената зала на
централната сграда на АУБ, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен ред:
1. приемане одитираните финансови отчети за ФГ
2008 – 2009; 2. приемане на планове за финансовата
дейност и развитието; 3. приемане на академични
въпроси и политики; 4. приемане на вътрешни
политики и правилници; 5. приемане на дарения и
субсидии; 6. приемане на решения за извършване на
разпоредителни сделки с имуществото на сдружението;
7. промяна в състава на настоятелството, съвета на
директорите и изпълнителната комисия; 8. промяна в
устава на сдружението; 9. разни. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се провежда, ако
присъстват най-малко 9 настоятели.
10369
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35. – Управителният съвет на Тенис клуб „Бриз“ –
Бургас на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извън
редно общо събрание на членовете на 15.Х.2009 г.
в 16 ч. в Бургас, ул. Ал. Батенберг 2, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
изменения в устава на сдружението; 3. изменение в
наименованието на сдружението; 4. обсъждане из
вършването на общественополезна дейност; 5. други.
Поканват се всички членове да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на при
състващите членове. Писмените материали ще са на
разположение на членовете в седалището на клуба.
10431
20. – Управителният съвет на Спортен клуб „Тенис
на маса“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.ХІІ.2009 г. в 18 ч. във Варна,
бул. Княз Борис 1, Дворец на културата и спорта,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. избор
на председател на клуба; 3. избор на управителен
съвет; 4. разни. При липса на кворум събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място при
същия дневен ред.
10368
1. – Управителният съвет на сдружение „Сцена
на вековете – Велико Търново“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.Х.2009 г. в 10 ч.
във Велико Търново, ул. Христо Ботев 16, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение устава на
сдружението; 2. избор на нов председател и членове
на управителния съвет; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Проектоуставът и всички материали за
общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на сдружението.
10174
7. – Съветът на настоятелите на „Чепинско учи
лищно настоятелство при Основно училище „Неофит
Рилски“ – Велинград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.Х.2009 г. в 17 ч. в ОУ
„Неофит Рилски“ – Велинград, при следния дневен
ред: 1. отчет на съвета на настоятелите; 2. избор на
нов съвет на настоятелите; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. при същия дневен ред
и на същото място.
10339
1. – Съветът на Училищно настоятелство при
Първо основно училище „Ран Босилек“ – Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
настоятелите на 6.Х.2009 г. в 17 ч. в Габрово, ул. Орлово
гнездо 12, при следния дневен ред: 1. изменение и до
пълнение на устава на настоятелството в съответствие
със ЗЮЛНЦ в частта му за свикването на общите
събрания; проект за решение – ОС прави промяна на
устава на настоятелството съгласно измененията по
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ от 2006 г.; 2. избор на ръководни
кадри; проект за решение – ОС утвърждава промени
те в настоятелството и в съвета на настоятелството
съгласно решението на общото събрание от април
2008 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
10175
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб „Ком 98“ – Годеч, с решение от 20.VII.2009 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 3.Х.2009 г. в 10 ч.
в малката зала в сградата на община Годеч, пл.
Свобода 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
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нов устав на СНЦ „Футболен клуб „Ком 98“, Годеч;
2. утвърждаване на нови членове на сдружението;
прекратяване на членство в сдружението; 3. отчет
за работата на управителния съвет за годишната
дейност на сдружението и насоки за развитие на
клуба през сезон 2009 – 2010 г.; 4. освобождаване от
отговорност на председателя на сдружението (клуба) и
на членовете на управителния съвет на сдружението;
5. избор на председател на сдружението (клуба); 6.
избор на управителния съвет на сдружението (клуба);
7. определяне на нов размер на членския внос и на
начина на събирането му от членовете на сдружението.
10242
1. – Управителният съвет на сдружение „За чисти
селища“ „Za chisti selishta“ на общините Велико Тър
ново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица
и Стражица на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.Х.2009 г. в 14 ч. в зала 102 на
община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5,
при следния дневен ред: 1. годишен счетоводен отчет
на сдружение „За чисти селища“; 2. проект за бюджет
за 2009 – 2010 г. на сдружение „За чисти селища“; 3.
план за работата на сдружение „За чисти селища“ за
2009 – 2010 г.; 4. изменение и допълнение на устава.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
10407
1. – Управителният съвет на „Асоциацията за се
мена и посадъчен материал“ – Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 6.ХІ.2009 г. в 15 ч. във Велико Търново, хотел „Янтра“,
при следния дневен ред: 1. промяна в съществуващото
наименование на асоциацията, вземане на решение
за изменение и допълнение на съществуващия към
момента устав на АСПМ, приемане на нов устав;
2. вземане на решение за изготвяне на конкретните
предложения за внасяне на законодателни промени
с цел подобряване положението на семенарския
бранш и с оглед реализация на сключеното с МЗГ
споразумение; 3. разни.
10418
23. – Управителният съвет на Клуб лека атлетика
„Локомотив“, Дряново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 4.VІІІ.2009 г. свиква общо събрание на
5.Х.2009 г. в 18 ч. в Дряново, стадион „Локомотив“, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за периода 2006
– 2009 г.; 2. финансов отчет за периода 2006 – 2009 г.;
3. промяна на устава; 4. избор на УС и председател.
При липса на кворум ОС ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10173
1. – Управителният съвет на сдружение Футболен
клуб „Дългопол“ – Дългопол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.ІХ.2009 г. в
17,30 ч. в офиса на клуба, Дългопол, ул. Любен Ка
равелов 19, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за цялостната дейност на ФК „Дългопол“ от регис
трацията му до 28.ІХ.2009 г.; 2. отчет на КС за същия
период; 3. вземане на решение за прекратяване на
дейността на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб „Дългопол“ – Дългопол; 4. вземане на решение
за откриване на производство по ликвидация на сдру
жението и срок, в който същата следва да завърши;
5. определяне на ликвидатор; 6. разни.
10458
2. – Управителният съвет на сдружение „Камчий
ски кът“ – Дългопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.Х.2009 г. в 16 ч. в заседа
телната зала на община Дългопол, ул. Г. Димитров
105, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. финансов отчет; 3. промени в устава
на организацията; 4. освобождаване на членовете на
УС. Материалите са на разположение всеки работен
ден от 9 до 17 ч. в офиса на сдружението. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10179
30. – Управителният съвет на сдружение на
ловците и риболовците Ловно-рибарско друже
ство „Сокол“ – Крумовград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
16.Х.2009 г. в 14 ч. в седалището на организацията
в Крумовград, пл. България 23, при следния дневен
ред: 1. Определяне легитимността и числеността на
членовете на общото събрание; 2. баланс и отчет
за приходите и разходите за 2007 г.; 3. баланс и
отчет за приходите и разходите за 2008 г.; 4. план
за основните дейности и бюджет на сдружението за
2009 г.; 5. определяне размера на членския внос за
2010 г. съгласно чл. 15 от устава на сдружението; 6.
приемане на промени в устава на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум за провеждане на общо
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. същото място и
при същия дневен ред.
10340
21. – Управителният съвет на сдружение „Профе
сионален футболен клуб Велбъжд – Кюстендил“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.Х.2009 г. в 10 ч. в сградата на ул. Братя Миладинови
8, Костинброд, при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на УС за дейността на сдружението; 2.
обсъждане на предложение за изменение и допълване
на устава; 3. обсъждане на предложение за промяна на
наименованието, седалището и адреса на управление
на дружеството; 4. обсъждане на молби за приемане
на нови членове.
10409
1. – Съветът на директорите на „Родопи Строй
2000“ – АД, Мадан, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 3.Х.2009 г. в 15 ч.
в административната сграда на дружеството в Ма
дан, ул. Христо Ботев 21, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на дружеството през 2007 и
2008 г., приемане на годишните счетоводни отчети
за 2007 и 2008 г.; проект за решение – ОС приема
докладите за дейността на дружеството през 2007 и
2008 г., годишните счетоводни отчети за 2007 и 2008 г.;
2. освобождаване от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2007 и 2008 г. и
от заеманите от тях длъжности; проект за решение –
ОС освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за дейността им през 2007 и 2008 г. и
от заеманите от тях длъжности; 3. вземане на решение
за прекратяване на дружеството и за обявяване на
ликвидация; проект за решение – ОС приема решение
за прекратяване на дружеството и обявяване на ликви
дация; 4. назначаване на ликвидатор и определяне на
възнаграждението му; проект за решение – ОС взема
решение за назначаване на ликвидатор и определя
възнаграждението му; 5. приемане на нов устав на
дружеството; проект за решение – ОС приема нов
устав на дружеството; 6. разни. Поканват се всички
акционери или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе
на 17.Х.2009 г. в 15 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
10180
1. – Управителният съвет на сдружение „Мла
дежки Северозапад“, Монтана, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
16.Х.2009 г. в 18,30 ч. в заседателна зала на общинския
младежки дом – Монтана, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2. други
въпроси, свързани с организацията и финансирането
на сдружението.
10241
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1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен
клуб Ботев 2008 – Нови пазар“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.Х.2009 г. в 9 ч.
в Нови пазар, ул. Васил Левски 3, при дневен ред –
прекратяване членството на Кирил Валериков Кирилов,
като член на сдружението и член на управителния
съвет на същото и приемане на Живко Валериков
Кирилов за член на сдружението и член на управи
телния съвет. 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.
10319
2. – Управителният съвет на Сдружение с несто
панска цел, осъществяващо дейност в обществена
полза, Национална академия по опаковане, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.Х.2009 г. в 14 ч. в Пловдив, бул. Марица 26,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението за изтеклия отчетен
период до август 2009 г.; отчет за дейността на
управителния съвет и годишен счетоводен отчет за
2009 г.; 2. приемане програма за дейността и бюджет
на сдружението за 2010 г.; 3. изменения и допълнения
на устава на сдружението; 4. освобождаване от упра
вителния съвет; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
приемане, отпадане, изключване на членове; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 15 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Лудо
горие Еко“, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение № 1 от 4.VIII.2009 г. свиква общо събрание
на 8.X.2009 г. в 16 ч. в зала 308 на административната
сграда, Разград, бул. Бели Лом 37А, при следния дне
вен ред: 1. информация за работата на управителния
съвет; 2. промяна в устава на сдружението; 3. текущи.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Ду
нав лоджистикс Русе“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
17.Х.2009 г. в 11 ч. в Русе, пл. Отец Паисий 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността му през отчетния период; 2. отчет на
контролния съвет; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. промени в устава на сдружението; 5.
избор на управителен съвет; 6. избор на контролен
съвет; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
10460
4. – Управителният съвет на „Туристическо дру
жество Руй“ – гр. Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.Х.2009 г. в 17 ч. в адми
нистративната сграда, Трън, ул. В. Стоянов 22, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет на сдружението; 2. отчетен доклад на контролния
съвет на дружеството; 3. промени в устава; 4. избор
на председател и нови ръководни органи; 5. разни.
Материалите за общото събрание са на разположение
в сградата на дружеството.
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1. – Управителният съвет на Футболен клуб „Тун
джа – 2004“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 18.Х.2009 г. в
13 ч. в централата на клуба – Ямбол, ул. Преслав
51, вх. А, ап. 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за периода 2008 – 2009 г.; 2.
промени в ръководните органи; 3. допълнение и
изменение на устава.
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1. – Управителният съвет на Сдружение за ин
теграция и развитие на младежта – с. Ивайло, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква
общо събрание на сдружението на 25.Х.2009 г. в 9,30 ч.
в Пазарджик, с. Ивайло, ул. Тридесет и девета 20,
при дневен ред – прекратяване на Сдружението за
интеграция и развитие на младежта.
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1. – Управителният съвет на сдружение Футболен
клуб „Струма“, с. Марикостиново, община Петрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 10.Х.2009 г. в 10 ч. в с. Марикостиново,
заседателната зала на ПК „Струмешница“, при след
ния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния и контролния съвет и председателя на
сдружението; 2. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на председател на
сдружението; 4. избор на членове на контролния
съвет на сдружението; 5. разни.
10177
3. – Управителният съвет на Сдружение „Мла
дежки футболен клуб „Орел“ – с. Разделци, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 5.Х.2009 г. в 10 ч. в с. Разделци, община
Антоново, на адрес ул. Ленин 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и избор на нови членове на
управителния съвет; 2. освобождаване и избор на
нови членове на контролния съвет; 3. изменение на
устава на сдружението относно свикването на общото
събрание. 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.
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1. – Управителният съвет на ФК „Добруджа“ – с.
Ситово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 9.Х.2009 г. в 10 ч. в
заседателната зала на Общинския съвет – с. Ситово,
ул. Трети март 72, при следния дневен ред: 1. приемане
на финансов и организационен отчет на УС за дей
ността на сдружението; 2. приемане и освобождаване
на членове на сдружението; 3. освобождава членовете
и председателя на УС от длъжност и отговорност и
избира нов УС; 4. избор на председател от състава
на УС; 5. текущи. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез пълно
мощник по смисъла на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 12,
ал. 8 от устава. 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 независимо от броя на присъстващите членове.
10417
37. – УД „Нюуей Асет Мениджмънт“ – АД, Вар
на, на основание чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК информира
инвеститорите за началото на публично предлагане
на дялове на Договорен фонд „Нюуей Нова Европа“.
Публичното предлагане започва на първия работен
ден след изтичане на 7 дни от по-късната от двете
дати: датата на обнародване в „Държавен вестник“
и датата на публикуване във вестник „Дневник“. От
тази дата инвеститорите могат да купуват дялове всеки
работен ден от 9 до 17,30 ч. на адреса на УД „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, както следва: 9000 Варна,
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ул. Хан Аспарух 2, ет. 2, телефон: (052) 966349, факс:
(052) 501933. Публичното предлагане е съгласувано и
се основава на Проспект за публично предлагане на
дялове на ДФ „Нюуей Нова Европа“, потвърден от
Комисията за финансов надзор с Решение № 215-ДФ
от 25.II.2009 г. Инвеститорите могат да се запознаят
със съдържанието на проспекта на гишетата на УД
„Нюуей Асет Мениджмънт“ – АД, всеки работен ден
от 9 до 17,30 ч., както и на електронната страница на
дружеството: www.neway.bg. Инвеститорите записват
дялове, като подават поръчка за покупка, съдържа
ща реквизитите съгласно Наредба № 25 от 2006 г.
за изискванията към дейността на инвестиционните
дружества и договорните фондове лично или чрез
пълномощник. В случай че поръчката се подава чрез
пълномощник, последният представя и нотариално
заверено пълномощно, даващо право на извърш
ване на управителни или разпоредителни действия
с ценни книжа и декларация от пълномощника, че
не извършва по занятие сделки с ценни книжа. При
подаване на поръчка инвеститорите внасят на гише
тата на УД „Нюуей Асет Мениджмънт“ – АД, сумата,
която желаят да инвестират, или предварително я
превеждат по банков път в специалната сметка с
IBAN № BG18UNCR70001516554491, BIC UNCRBGSF,
открита в полза на ДФ „Нюуей Нова Европа“ в банката
депозитар „Уникредит Булбанк“ – АД. Поръчката за
покупка на дялове се изпълнява по емисионна стойност
на дял до размера на внесената от инвеститора сума,
като фондът издава и частични дялове. Емисионната
стойност, по която се изпълняват поръчките за покупка
на дялове, подадени в УД „Нюуей Асет Мениджмънт“
– АД, се изчислява всеки работен ден след 17 ч. на
същия работен ден и се обявява като продажна цена
на дяловете на следващия работен ден. Цените на
дяловете се обявяват в Комисията за финансов над
зор незабавно след тяхното изчисляване. Дяловете
на договорния фонд са обикновени безналични по
именни свободно прехвърляеми, с право на обратно
изкупуване, право на съответна част от имуществото
на фонда (включително в случай на ликвидация) и
право на информация за инвестиционната дейност.
Броят на дяловете към началото на публичното пред
лагане е нула. Емисията с ISIN BG9000005090 не е
ограничена като размер. Номиналната стойност на
един дял е 1 евро. Дяловете се закупуват по емиси
онна стойност, която е равна на сбора от нетната
стойност на активите на дял и разходите за закупу
ването. Фондът изкупува обратно чрез УД „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, емитираните от него дялове,
след като нетната стойност на активите му достигне
минимално изискуемия размер от 500 000 лв. По
цена на обратно изкупуване. Емисионната стойност
и цената на обратно изкупуване се публикуват във
вестник „Дневник“ поне два пъти месечно.
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Поправка. В Заповед № РД-12-53 от 21 юли 2009 г.
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 62
2009 г., стр. 82) наименованието „Министерство
земеделието и горите“ да се чете „Министерство
земеделието и храните“.
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