ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 70
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 1 септември 2009 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

 Решение за избиране на управител на

Българската народна банка
 Решение за избиране на подуправител
на Българската народна банка

 Закон за ратифициране на Времен-

ното споразумение за икономическо
партньорство между Европейската
общност и нейните държави членки,
от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите членки и
държавите партньорки и Великото
херцогство Люксембург в качеството
му на Управляващ и Сертифициращ
орган за прилагането на „Оперативна
програма ЕСПОН 2013“
 Закон за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността към Споразумението между
страните по Северноатлантическия
договор за сътрудничество в областта
на атомната информация
 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите членки на
Европейския съюз, участващи в прог
рама „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“, и Братиславския Самоуправляващ се район,
изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите
на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и
Одитен орган, относно изпълнението
на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013“
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Президент
на републиката
 Указ № 296 за освобождаване на Мина
Иванова Топузова от длъжността член
на Централната избирателна комисия за местни избори и назначаване на
Анна Недялкова Колушева-Манахова за
член на Централната избирателна комисия за местни избори
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Министерство
на външните работи
 Спогодба за изменение и допълнение

2

на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за
гражданите на двете страни, подписана в София на 31 май 2002 г., сключена
чрез размяна на ноти
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Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение на

3

Наредба № Iз-1009 от 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна
служба в Министерството на вътрешните работи

5

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Временното
споразумение за икономическо партньорство

между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по
споразумението Централна Африка, от друга
страна, приет от XLI Народно събрание на
26 август 2009 г.
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

С Т Р.
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ЗАКОН

за ратифициране на Временното споразумение
за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки,
от една страна, и страната по споразумението
Централна Африка, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Временното
споразумение за икономическо партньорство
между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и страната по
споразумението Централна Африка, от друга
страна, подписано на 15 януари 2009 г. в Яунде
и на 22 януари 2009 г. в Брюксел.
Законът е приет от 41-oто Народно събрание
на 26 август 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола, изменящ
Приложението по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на
атомната информация, приет от XLI Народно
събрание на 26 август 2009 г.
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в
качеството му на Управляващ и Сертифициращ
орган за прилагането на „Оперативна програма
ЕСПОН 2013“, приет от XLI Народно събрание
на 26 август 2009 г.
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
държавите членки и държавите партньорки и
Великото херцогство Люксембург в качеството
му на Управляващ и Сертифициращ орган
за прилагането на „Оперативна програма
ЕСПОН 2013“
Член единствен. Ратифицира Споразумението между държавите членки и държавите
партньорки и Великото херцогство Люксембург
в качеството му на Управляващ и Сертифициращ
орган за прилагането на „Оперативна програма
ЕСПОН 2013“, сключено на 4 август 2008 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-oто Народно събрание
на 26 август 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10655
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за ратифициране на Протокола, изменящ Приложението по сигурността към Споразумението
между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната
информация
Член единствен. Ратифицира Протокола,
изменящ Приложението по сигурността към
Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в
областта на атомната информация, съставен в
Брюксел на 2 юни 1998 г., подписан от Република България на 18 юни 2008 г.
Законът е приет от 41-oто Народно събрание
на 26 август 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10657

УКАЗ № 300
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между държавите – членки на Европейския
съюз, участващи в програма „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013“, и Братиславския Самоуправляващ
се район, изпълняващ ролята на Управляващ
орган, и Министерството на финансите на
Словашката република, изпълняващо ролята на
Сертифициращ орган и Одитен орган, относно
изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“, приет от XLI Народно
събрание на 26 август 2009 г.
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, участващи в програма „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“,
и Братиславския Самоуправляващ се район,
изпълняващ ролята на Управляващ орган, и
Министерството на финансите на Словашката
република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013“
Член единствен. Ратифицира Споразумението
между държавите – членки на Европейския съюз,
участващи в програма „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013“,
и Братиславския Самоуправляващ се район,
изпълняващ ролята на Управляващ орган, и
Министерството на финансите на Словашката
република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013“, сключено на 12 януари 2009 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-oто Народно събрание
на 26 август 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10654

РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Българската
народна банка
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 1 от Закона за
Българската народна банка
РЕШИ:
Избира Иван Ганчов Искров за управител на
Българската народна банка с мандат 6 години,
който започва на 10 октомври 2009 г.
Решението е прието от 41-oто Народно
събрание на 26 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШИ:
Избира Калин Димитров Христов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно“, с мандат
6 години, който започва на 23 октомври 2009 г.
Решението е прието от 41-oто Народно
събрание на 27 август 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10671

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 296
На основание чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за
местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Мина Иванова Топузова от
длъжността член на Централната избирателна
комисия за местни избори.
2. Назначавам Анна Недялкова КолушеваМанахова за член на Централната избирателна
комисия за местни избори.
Издаден в София на 24 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10609

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Република Албания за
установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни, подписана в София на
31 май 2002 г., сключена чрез размяна на ноти
(Утвърдена с Решение № 639 от 20 юли 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 6 септември
2009 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България, чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона
за Българската народна банка и по предложение
на управителя на Българската народна банка

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Изх. № КО-54-04-2/07
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания
на Посолството на Република Албания в София
и във връзка с влязлото в сила на 1 януари
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за избиране на подуправител на Българската
народна банка
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ДЪРЖАВЕН

2008 г. Споразумение между Европейската
общност и Република Албания за улесняване
на издаването на визи, което ще се прилага с
предимство пред Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на
облекчен визов режим за гражданите на двете
страни, подписана в София на 31 май 2002 г.,
има честта да предложи от името на правителството на Република България изменение в
Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим
за гражданите на двете страни, както следва:
1. Член 1 се изменя така:
„1. Гражданите на Република България,
притежаващи валиден документ за пътуване,
могат да влизат, да преминават транзит, временно да пребивават и да напускат територията
на Република Албания без визи за срок до 90
дни в рамките на 6 месеца считано от датата
на първото влизане.
2. Гражданите на Република Албания, притежаващи валиден документ за пътуване и виза,
издадена от дипломатическо или консулско
представителство на Република България, могат
да влизат, да преминават транзит, да пребивават и да напускат територията на Република
България за срока, определен във визата.
3. Гражданите на държавата на всяка от
договарящите страни са длъжни да спазват
законодателството на държавата на договарящата страна, на чиято територия влизат и
пребивават.“
2. В член 3 се създава нова алинея 3:
„3. Визите и разрешенията за пребиваване
на лицата по член 2, алинея 2 и алинея 3 и
по алинея 1 на настоящия член се издават
безплатно (без събиране на такси).“
3. Разпоредбите на член 5, член 6, член 7,
член 8, член 10 и член 11 прекратяват своето
действие.
4. Визите на лицата, граждани на Република Албания, посочени в разпоредбите, които
прекратяват своето действие, ще продължат да
се издават при условията и по реда, определени в Споразумението между Европейската
общност и Република Албания за улесняване
на издаването на визи.
5. В списъка на документите, валидни за пътуванията на гражданите на двете страни, явяващ
се приложение към спогодбата, по отношение
на валидните документи за пътуване на гражданите на Република България изразът „паспорт,
приравнен към служебния (с придружително
писмо на английски език от Министерството
на външните работи на Република България)“
се заменя с думите „служебен паспорт“.
В случай че така направеното предложение
е приемливо за албанската страна, Министерството на външните работи на Република
България предлага тази нота заедно с нотата
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отговор на Посолството на Република Албания да съставляват Спогодба за изменение на
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република
Албания за установяване на облекчен визов
режим за гражданите на двете страни, подписана в София на 31 май 2002 г., която спогодба
да влезе в сила в 30-дневен срок от датата на
получаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от договарящите страни на
вътрешнодържавните процедури, необходими
за нейното влизане в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от възможността да поднови пред уважаемото Посолство
на Република Албания в София уверенията в
отличната си към него почит.
София, 16 май 2008 г.
ДО ПОСОЛСТВОТО НА
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ
СОФИЯ

AMBASADA
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Sofje

Посолство на Република Албания
София
№ 295/2
Посолството на Република Албания в София
поднася своите почитания на Министерството
на външните работи на Република България в
София и има честта да информира за получаването на Вербалната нота № КО 54-04-2/07,
дата 16.06.2008 г., във връзка с влязлото в сила
на 1 януари 2008 г. Споразумение между Европейската общност и Република Албания за
улесняване на издаването на визи, което ще се
прилага с предимство пред Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите
на двете страни, подписано в София на 31 май
2002 г., и има честта да предложи от името на
правителството на Република Албания изменението в Спогодбата между правителството
на Република България и правителството на
Република Албания за установяване на облекчен
визов режим за гражданите на двете страни,
както следва:
Направеното предложение е приемливо:
„1. Член 1 се изменя така:
„1. Гражданите на Република България,
притежаващи валиден документ за пътуване,
могат да влизат, да преминават транзит, временно да пребивават и да напускат територията
на Република Албания без визи за срок до 90
дни в рамките на 6 месеца считано от датата
на първото влизане.
2. Гражданите на Република Албания, притежаващи валиден документ за пътуване и виза,
издадена от дипломатическо или консулско
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представителство на Република България, могат
да влизат, да преминават транзит, да пребивават и да напускат територията на Република
България за срока, определен във визата.
3. Гражданите на държавата на всяка от
договарящите страни са длъжни да спазват
законодателството на държавата на договарящата страна, на чиято територия влизат и
пребивават.“
2. В член 3 се създава нова алинея 3:
„3. Визите и разрешенията за пребиваване
на лицата по член 2, алинея 2 и алинея 3 и
по алинея 1 на настоящия член се издават
безплатно (без събиране на такси).“
3. Разпоредбите на член 5, член 6, член 7,
член 8, член 10 и член 11 прекратяват своето
действие.
4. Визите на лицата, граждани на Република Албания, посочени в разпоредбите, които
прекратяват своето действие, ще продължат да
се издават при условията и по реда, определени в Споразумението между Европейската
общност и Република Албания за улесняване
на издаването на визи.
5. В списъка на документите, валидни за пътуванията на гражданите на двете страни, явяващ
се приложение към спогодбата, по отношение
на валидните документи за пътуване на гражданите на Република България изразът „паспорт,
приравнен към служебния (с придружително
писмо на английски език от Министерството
на външните работи на Република България)“
се заменя с думите „служебен паспорт“.“
Посолството на Република Албания има
честта да приеме направеното предложение за
изменението в Спогодбата между правителството на Република България и правителството
на Република Албания за установяване на
облекчен визов режим за гражданите на двете
страни, тази нота заедно с нотата отговор на
Посолството на Република Албания да съставляват Спогодба за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Република Албания
за установяване на облекчен визов режим
за гражданите на двете страни, подписано в
София на 31 май 2002 г., която спогодба да
влезе в сила в 30-дневен срок от датата на получаване на последното писмено уведомление
за изпълнението от договарящите страни на
вътрешнодържавните процедури, необходими
за нейното влизане в сила.
Посолството на Република Албания в София
се ползва от възможността да поднови пред
уважаемото Министерство на външните работи
на Република България в София уверенията в
отличната си към него почит.
София, 25 юни 2008 г.
10619
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Iз-1009 от 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 68 от
2006 г.; изм., бр. 59 от 2007 г. и бр. 56 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 (нова) думата „само“ се
заличава и изразът „ал. 1, т. 2 и 3“ се заменя
с „ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
§ 2. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) След дипломирането им курсантите, завършили висшето си образование
в АМВР в редовна форма на обучение, се
разпределят централизирано от комисия, определена със заповед на генералния комисар
на МВР по предложение на директора на САД
„Човешки ресурси“.
(2) Централизираното разпределение по
ал. 1 се извършва според резултатите от обучението и вакантните длъжности от щатовете
на структурите на МВР, за които е извършен
приемът в АМВР.“
§ 3. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Съставът на комисията по чл. 54,
ал. 1 включва:
1. председател – служител на МВР, притежаващ категория не по-ниска от „Б“;
2. членове – служители от:
а) основните структури на МВР, за които е
извършен приемът в АМВР;
б) Академията на МВР;
в) САД „Човешки ресурси“ – МВР.“
§ 4. Създава се нов чл. 56:
„Чл. 56. Ректорът на АМВР предоставя на
комисията по чл. 54, ал. 1 списък на завършилите професионалното си образование курсанти,
класирани в низходящ ред по резултатите от
обучението им, а директорът на САД „Човешки
ресурси“ – МВР – списък на вакантните длъжности от щата на основните структури на МВР,
за които е извършен приемът в АМВР.“
§ 5. Създава се нов чл. 57:
„Чл. 57. Курсантът се явява пред комисията
по реда от класирането по резултати от обучението и избира длъжност за назначаване на
държавна служба в МВР.“
§ 6. Създава се нов чл. 58:
„Чл. 58. Изборът е окончателен и за резултатите от него се съставя протокол, който се
подписва от курсанта и комисията.“
§ 7. В чл. 59 думите „органа по чл. 186, ал. 1
ЗМВР, съгласувано с“ се заличават.
§ 8. В приложение № 2 към § 11, т. 2 точки
8 – 15 се отменят.
Министър: Цв. Цветанов
10620
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 52
от 29 юни 2009 г.
за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, в площ „Мечата
ровина“, разположена в землищата на с. Доброславци
и с. Кътина, община Столична, област София
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 11 юни 2009 г. разрешавам:
1. „Йотин“ – ООД, с. Мирково, Софийска област,
вписано в регистъра на търговските дружества на
Софийски окръжен съд под № 3183, том 53, стр. 14, по
ф.д. № 252/2001, със седалище и адрес на управление
с. Мирково, Софийска област, ул. Васил Левски 19,
да извършва за своя сметка дейности по търсене и
проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Мечата
ровина“, разположена в землищата на с. Доброславци
и с. Кътина, община Столична, област София.
2. Обект на настоящото разрешение е площ „Мечата ровина“ с размер 1,98 кв.км, индивидуализирана
с граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 10 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Йотин“ – ООД,
с. Мирково, област София, за срок две години.
4. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
дейности по цялостния работен проект са в съответствие с предложената работна програма на титуляря
и са задължителни за изпълнение.
6. Условията за осъществяване на дейностите по
търсене и проучване и правата и задълженията на страните се определят в договора за търсене и проучване.
7. Контролът по изпълнение на разрешението и
на сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката и енергетиката.
Министър: П. Димитров
Приложение
към т. 2
Координати на граничните точки на площ „Мечата
ровина“, разположена в землищата на с. Доброславци
и с. Кътина, община Столична, област София
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4619970
4619970
4618200
4618935
4619780
4619185
4619325
4619445
4619530
4619540

8496305
8497320
8497250
8495610
8495510
8496610
8496730
8496725
8496630
8496355

ЗАПОВЕД № 485
от 31 юли 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
енергетиката и на нейната администрация, решение
на Комисията за защита на потребителите, прието с
№ 29 от заседание, проведено на 28.VII.2009 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, 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 във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс и протокол
№ 2235 от 29.V.2009 г. и експертно заключение към
него, издадени от АИЛ „Кожи и изделия от кожи“
при „Несмашинженеринг“ – ЕООД, София, съгласно
които детски обувки „DIOU“ в розов и бял цвят,
лицева част и подплата, изработени от изкуствена
кожа, с украсителен елемент – перлени мъниста, не
отговарят на изискванията на БДС 515-88 и БДС EN
71-1 и обувките представляват опасност за човешкото
здраве поради замърсяване с химичен продукт отвътре (върху подплатата) и наличие на малки части
(мъниста), които не са надеждно закрепени и могат
да бъдат откъснати и погълнати от деца в бебешка
възраст, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки
„DIOU“ в розов и бял цвят, лицева част и подплата, изработени от изкуствена кожа, с украсителен
елемент – перлени мъниста, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективното изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта
стоки по реда, условията и в сроковете, 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
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да се
защити животът и здравето на гражданите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра на
икономиката и енергетиката чрез Комисията за защита
на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
или да се оспори пред съда и без да е изчерпана
възможността за оспорване по административен ред.
10579

Председател: Д. Лазаров
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 212
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява парцеларен план за
външен водопровод до имот с № 050004 в местността
„При спирката“ по КВС на с. Покровник, община
Благоевград, минаващ през имоти № 000391 – път IV
клас за с. Падеш и полски път с № 000507 (община
Благоевград), който е изложен в стая 210 на община
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез общината до Административен съд – Благоевград.
10490

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-13
от 19 август 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете
и конкурсите, решение-протокол № 22 от 11.VI.2009 г.
на Общинския съвет – Бургас, и решение-протокол
№ 11 от 18.VIII.2009 г. на Надзорния съвет Агенцията
за приватизация – Бургас, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за продажба на общински нежилищен имот:
обособен обект – почивна база в Лесопарк „Росенец“,
Бургас – РЗП 348,25 кв. м, с минимална конкурсна
цена 274 200 лв. и депозит за участие 27 420 лв.
2. Конкурсната документация за обекта се закупува в Общинската агенция за приватизация – Бургас,
ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден
в срок до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 17 ч. на цена 200 лв., платими в брой в касата
на агенцията, за което се издава сертификат за регистрация. Физическите лица закупуват лично или
с нотариално заверено пълномощно. Юридическите
лица представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично или
с пълномощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако се закупува чрез
пълномощник.
3. Депозитът за участие – 27 420 лв., се внася по
банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ по
IBAN сметка на Общинската агенция за приватизация – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC
на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF.
Връщането на депозита се извършва безкасово – с
платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхождащи
крайната дата за предаване на офертите, след представен платежен документ за закупена конкурсна
документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които се
подават в Общинската агенция за приватизация, ул.
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Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден до
15-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на
оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителни задължения.
За председател на Наадзорния съвет: Г. Георгиев
10555

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 6-14
от 21 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево,
одобрява ПУП – ПП за вятърна електроцентрала
„Централна Добруджа“, обхващаща землищата на
селата: Балканци, ЕКАТТЕ 2884, за поземлени имоти
№ 16002, 16039, 22033, 3007, 10021 и 14009; Преселенци, ЕКАТТЕ 58181, за поземлени имоти № 23016,
23050, 24030, 29031, 30001, 31021, 33013, 34037, 35024,
36005, 37016 и 38014; Средина, ЕКАТТЕ 68326, за
поземлени имоти № 10014, 19017, 20015, 20037, 21020,
21028, 22020, 22038, 23006, 23007, 23030, 24029, 25013,
25029, 25033, 26042, 26043, 27008, 27009, 27022, 28029 и
29012; Василево, ЕКАТТЕ 10183, за поземлени имоти
№ 10014, 11013, 12009, 12015, 15036, 15039, 15057, 16026,
16034, 16077, 16078, 18012, 18034, 20027, 20053, 20084,
20093, 21020, 21026, 22003, 22012, 23050, 23051, 23053,
24020, 24052, 25017, 28021, 28040, 29037, 29038, 29054,
30022 и 30023; Калина, ЕКАТТЕ 35393, за поземлени
имоти № 126008 и 127003; Конаре, ЕКАТТЕ 38217, за
поземлен имот № 10003, намиращи се на територията
на община Генерал Тошево, област Добрич.
10512

Председател: Г. Русев

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 407
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 във връзка
с чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Изменя решение № 357 от 23.IV.2009 г., както
следва: в т. 3.1 – началната тръжна цена да се чете
64 999,50 лв.
2. Продажбата на общински нежилищен имот – магазин на ул. Иларион Макариополски 13, Горна
Оряховица, кв. Гарата, разположен в УПИ I – за
жилищно строителство на БДЖ в кв. 13 по ПУП
на Горна Оряховица, състоящ се от търговска зала,
WC с преддверие и два склада с обща площ 245,03
кв. м, заедно с 9,26% идеална част от общите части
на сградата и от правото на строеж върху земята,
да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 64 999,50 лв., която се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
3.2. стъпка на наддаване – 5% от началната тръжна
цена 3249,97 лв.;
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3.3. депозитът за участие е парична вноска
9749,92 лв. и се превежда по банкова сметка на общината – по фонд „Приватизация“ в банка „УниКредит
Булбанк“ – IBAN BG55UNCR75273243690505, SWIFT
BIC код на „УниКредит Булбанк“ UNICRBGSF, БАЕ
код на „УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, до 20-ия
ден, считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната доументация се закупува в община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, стая
107; цената на тръжната документация е 150 лв.
без ДДС/180 лв. с ДДС и се заплаща в касата на
общината преди получаване на документацията;
лицето, закупуващо тръжна документация, следва
да представи документ за самоличност, а в случаите
на представителство – и документ, удостоверяващ
представителната му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за участие
в търга – 12 ч. на 22-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, в работно време след закупуване
на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 22-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, в 14 ч., в стая 102 на община Горна
Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 2
общински нежилищен имот да се заплати еднократно
или разсрочено в левове; при разсрочено плащане
началната вноска не трябва да е по-малка от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част – до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихвата върху останалата дължима част е
в размер основния лихвен процент плюс 10 пункта
надбавка – от деня на сключването на договора за
продажба до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект на
договор за продажба на имота по т. 2.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и да
сключи договора за продажба.
10491

Председател: Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 408
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 3, чл. 5 и 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Горна Оряхвица, реши:
1. Изменя решение № 248 от протокол № 23 от
30.X.2008 г., както следва: в т. 3 – предложената цена
да не е по-ниска от определената цена 248 900 лв. и
променя начина на продажба от публично оповестен конкурс на един етап на публичен търг с явно
наддаване.
2. Продажбата на общински нежилищен имот – незавършено строителство гр. Бяла, област Варна, със-

ВЕСТНИК
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тавляващ УПИ V-755, кв. 69 по ПУП на Бяла, област
Варна, с площ 1410 кв. м, заедно с незавършен обект:
почивна станция с разгъната застроена площ 1533,97
кв. м, състоящ се от приземен етаж със застроена
площ 180,20 кв. м, първи етаж със застроена площ
501,91 кв. м, втори етаж със застроена площ 477,25
кв. м и трети етаж със застроена площ 374,61 кв. м,
да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 248 900 лв. без ДДС
или 298 680 лв. с ДДС, която се оферира в левове и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
3.2. стъпка на наддаване – 3% от началната тръжна
цена 8960,40 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска
29 868 лв. и се превежда по банкова сметка на общината – по фонд „Приватизация“ в банка „УниКредит
Булбанк“ – IBAN BG55UNCR75273243690505, SWIFT
BIC код на „УниКредит Булбанк“ UNICRBGSF, БАЕ
код на „УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, до 20-ия
ден, считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната доументация се закупува в община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, стая
107; цената на тръжната документация е 450 лв. без
ДДС или 540 лв. с ДДС и се заплаща в касата на
общината преди получаване на документацията;
лицето, закупуващо тръжна документация, следва
да представи документ за самоличност, а в случаите
на представителство – и документ, удостоверяващ
представителната му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за участие
в търга – 12 ч. на 24-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
предложенията се подават в деловодството на община
Горна Оряховица;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга, в работно време след закупуване
на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, в 14 ч., в стая 102 на община Горна
Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 2
общински нежилищен имот да се заплати еднократно
или разсрочено в левове; при разсрочено плащане
началната вноска не трябва да е по-малка от 50%
от определената цена; разсрочване на дължимата
част – до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихвата върху дължимата част е в размер
основния лихвен процент плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба до
окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект на
договор за продажба на имота по т. 2.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и да
сключи договора за продажба.
10492

Председател: Д. Костадинов
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РЕШЕНИЕ № 410
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензираните
оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство,
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по приватизация на общинска собственост – 2009 г. общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: дворно място със сграда
(бивше училище „Христо Ботев“), попадащо в УПИ
I – за училище в кв. 14 по ПУП на кв. Калтинец,
Горна Оряховица.
2. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества – дворно място със
сграда (бивше училище „Христо Ботев“), попадащо
в УПИ I – за училище в кв. 14 по ПУП на кв. Калтинец, Горна Оряховица.
3. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайните активи, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем,
за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект – дворно място със сграда (бивше училище
„Христо Ботев“), попадащо в УПИ I – за училище в
кв. 14 по ПУП на кв. Калтинец, Горна Оряховица,
чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността на
информацията, съдържаща се в анализа на правното
състояние на обекта на приватизация.
10493

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 698
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 64 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, одобрява устройствена
план-схема за газоснабдяване към ПУП Димитровград.
10514

Председател: К. Чалъкова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № 419
от 3 август 2009 г.
На основание § 4, ал. 6 ЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в М 1:1000 на местностите
„Стратеш“, „Саръкая“ и „Гарваница“ в землище Ловеч
и местности в селата Казачево и Соколово, община
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Ловеч. Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител пред Административен
съд – Ловеч, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
10578

Областен управител: С. Велиева

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 366
от 31 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 ЗПСК във връзка
с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, представляващ: УПИ ХІV-ПП
„Братя Горови“ в кв. 82 по плана на гр. Пещера с
площ 2706 кв. м заедно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда с РЗП
4430 кв. м и едноетажна спомагателна сграда със ЗП
30 кв. м при граници и съседи: север – улица с о.т.
481б – 481в, изток – УПИ ХV, юг – УПИ ІХ – Техноком, запад – УПИ ХХV – производствена дейност,
с административен адрес ул. Г. Кьосеиванов 21, и
утвърждава тръжна документация.
2. Приема начална тръжна цена в размер 1 102 600 лв.
Върху частта от земята, представляваща неприлежащ
към сградите терен 184 кв. м се начислява 20 % ДДС
в размер 9941,40 лв. ДДС се дължи от купувача и
не е включен в началната тръжна цена. Цената се
заплаща съгласно условията, посочени в тръжната
документация и проектодоговора:
а) начин на плащане – в левове, без други платежни средства;
б) срок на плащане – при сключване на договора;
в) собствеността върху имота, предмет на търга,
се прехвърля със сключването на договора в срок
до 30 дни от датата на решението за определяне на
спечелилия търга.
3. Определя стъпка на наддаване 10 000 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга е
20 000 лв., който се внася в срок до 16-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от ОЦУИГ, ет. 1 в сградата
на община Пещера до 12 календарни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Цена на информационния меморандум – 50 лв., на
тръжната документация – 200 лв., които се заплащат
в касата на ОЦУИГ.
6. Срок за подаване на предложения за участие в
публичния търг с явно наддаване – 17 ч. на 16-ия ден
след обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на документацията за
продажба чрез предварителна заявка в стая № 19 на
общинската администрация.
8. Търгът да се проведе на 17-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч.
в заседателната зала на общинската администрация – Пещера.
9. Предварителни квалификационни изисквания
към участниците в търга – да са юридически лица и
да притежават собствен капитал, определен според
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общите положения за изготвяне и представяне на
счетоводните отчети по международните счетоводни
стандарти, не по-малък от 100 000 лв. и да са подписали декларация за приемане на условията на споразумението с ТПКИ „Братя Горови“ от 13.ХІ.2008 г.
10. Задължителни изисквания към офертата: офертата следва да има следното минимално съдържание:
а) административни сведения за заинтересуваното
лице – наименование, седалище и адрес на управление,
координати за контакти (телефон, факс, е-mail), лице
за контакти, обслужваща банка и номер на сметката,
по която ще бъде възстановен депозитът;
б) декларация за приемане на условията на споразумението, подписано между ТПКИ „Братя Горови“
и община Пещера.
10554

Председател: Цв. Лепарова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 640
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл.1, ал. 2,
т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, вр. чл. 6,
ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим имот: масивна
стопанска сграда – скотовъден обор със застроена
площ 175,00 кв.м и таван с площ 112,00 кв.м, построена през 1950 г. в землището на с. Горталово, имот
№ 081005 по плана за земеразделяне на с. Горталово,
община Плевен, местността „Дългата пътека“, при
начална тръжна цена 4800 лв. и стъпка на наддаване
300 лв. Имотът е извън регулацията на селото между
река Пърчовица и шосе с. Беглеж – Плевен. Актуван
е с Акт за частна общинска собственост № 31814
от 16.V.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 76 от 19.Х.2005 г., том ХХХVІІІ, рег. № 18025.
Продава се с отстъпено право на строеж при следните условия:
1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 480 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Център за административно обслужване на Община
Плевен, в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4.Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
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1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
1.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.5.3. търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 63-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен;
1.6. оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“
при община Плевен;
1.7. сроковете по т. от 1.1 до 1.5 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК; когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг
с явно наддаване и проекта на договор за продажба
като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 641
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на общински
недвижим имот: масивна едноетажна нежилищна
сграда – фурна, заедно с дворно място от 205 кв.м,
съставляващо парцел ІІ-199, в стр.кв. 75 по плана
на с. Дисевица, при граници на парцела: североизток – улица; югоизток – улица; северозапад – парц.
І-200; югозапад – парц. ІІІ-198, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна цена
14 200 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв. Имотът е описан в Акт за общинска собственост № 30950
от 8.10.1997 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 128 от 30.ХІ.2004 г., том ХХХІІІ, рег. № 16331.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
14 200 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.
2.1.Определя депозит за участие в търга в размер
1420 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
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9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 63-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен;
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК; когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг
с явно наддаване и проекта на договор за продажба
като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 642
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот – обособена част от двуетажна масивна
сграда – незавършен обект за обществено обслужване,
изграден до фаза груб строеж, със застроена площ
834,80 кв. м и разгъната застроена площ 1200,40 кв. м,
състояща се от: двуетажно тяло – фоайе; едноетажно
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тяло – зала с балкон; едноетажно тяло със сутерен – сцена; двуетажно тяло със сутерен – административна
част, заедно с отстъпеното право на строеж в УПИ
V, кв. 41 по плана на с. Коиловци, при граници на
целия имот: север – обособен обект приемен дом на
ЕТ „Импорт-експорт 2000 – Величко Великов“, от
всички страни – УПИ V, кв. 41; на УПИ V, кв. 41:
север – УПИ ІV; изток – УПИ ІІІ; юг – улица по ОК
104 – ОК 66; запад – улица и УПИ ІІ. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35118 от
19.II.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под
№ 180 от 28.II.2008 г., том VІ, рег. № 2706.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
154 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
15 400 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
36-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка № IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 31-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 10 ч. на 39-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе в 10 ч. на 69-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг
с явно наддаване и проекта на договор за продажба
като част от нея.
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4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 644
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на нежилищен недвижим имот: фурна – едно
етажна сграда със застроена площ от 173 кв.м, построена през 1960 г. с право на строеж върху държавна
земя, в парц. ІV, кв. 53 по плана на с. Николаево.
Две трети идеални части са собственост на община
Плевен, а една трета на ПК „Самопомощ – 94“, които с протокол от общо събрание от 14.ІV.2009 г. са
дали съгласие да бъдат извършени разпоредителна
сделка с имота и съвместната му продажба с частта
на община Плевен. Граници на имота: изток – улица;
запад, север и юг – парц. ІV – държавен. Имотът е
актуван с акт за частна общинска собственост № 31406
от 28.ІV.1999 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 61 от 18.ІІ.2009 г. рег. № 2024.
2.Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
50 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
5000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 10 ч. на 33-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе в 10 ч. на 63-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“
при община Плевен.
2.7. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и 2.5.1 – 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича на следващия след него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг
с явно наддаване и проекта на договор за продажба
като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга. След
изплащане на дължимата сума за покупната цена 1/3
от нея, отговаряща на квотата на съсобственост, да
се изплати на ПК „Самопомощ – 94“ – с. Николаево.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 645
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на недвижим имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ 2390 кв.м, съставляващ УПИ
V, кв. 2 по плана на с. Пелишат, заедно с реална
част от комбинирана едноетажна полумасивна сграда
баня – фурна, построена през 1956 г., представляваща
две помещения в източната част на сградата със
застроена площ 100 кв.м и пристройка в югозападната част на сградата с площ 9 кв.м. Граници на
имота: север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ ІІІ-417,
УПИ ІV-418; изток – улица ОК127-ОК128; юг – улица ОК126-ОК127; запад – ОК126-ОК115. Актуван е
с акт за частна общинска собственост № 35348 от
5.ІІІ.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под
№ 39 от 9.ІІІ.2009 г., том V, рег. № 2835.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
25 100 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2510 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN: BG31 UNCR
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9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на това решение, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-я ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“
при община Плевен.
2.7. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и 2.5.1 – 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
10552

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 646
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА чл. 3, ал. 2,
изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16,
ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен недвижим имот – застроен урегулиран поземлен имот с площ 1060 кв. м,
съставляващ УПИ ІІ-225, кв. 9 по плана на с. Тодорово,
заедно с построените в него сгради: скотовъден обор
с площ 154,00 кв. м, построен през 1928 г., който се
ползва като ветеринарна лечебница, масивна сграда
с площ 21,00 кв. м и навес с площ 18,00 кв. м, при
граници на имота: север – улица ОК57-ОК56; югоизток – улица ОК56-ОК92-ОК91; запад – УПИ І-226. Ак-
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туван е с акт за частна общинска собственост № 34627
от 29.VI.2006 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 118 от 28.VII.2006 г., том ХХХ, рег. № 12592.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
21 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2100 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка № IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки
работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за
административно обслужване на община Плевен в
срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе в 10 ч. на 66-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“
при община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг
с явно наддаване и проекта на договор за продажба
като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 649
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Отменя Решение № 584 от 28.V.2009 г. (ДВ, бр.
45 от 2009 г.).
2. Отменя Решение № 609 от 25.VІ.2009 г. (ДВ,
бр. 55 от 2009 г.).
10611

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 251
от 16 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка
с чл.2, ал. 3, т. 2, чл. 17, т. 2, чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 58,
ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗК, чл. 87 – 89 ППЗК и предложение на кмета на община Пловдив вх. № 09VІ-69
от 4.VІ.2009 г. Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Определя за концесионер на обект „Спортен
център“, в кв. 2 по ПУП на жил. група А-7, 8, ж. к.
Тракия, Пловдив, СК „Авангард“ – ЕООД, Пловдив,
регистриран и вписан в търговския регистър по партидата на СК „Авангард“ – ЕООД – 2202/2007530, с
ЕИК 160104951, със седалище, и адрес на управление
Пловдив, ул. Беласица 45/47, ет. 1, представлявано
от Петър Ангелов Ангелиев.
2. Определя за предмет на концесията за строителство – цялостно изграждане на обект „Спортен
център“, неговото управление и поддържане след
въвеждането му в експлоатация, представляващ УПИ
V – спортен център, в кв. 2 по ПУП на жил. група
А-7, 8, ж. к. Тракия, съгласно АОС и скица по действащия ПУП на ж. к. Тракия, Пловдив, при граници:
от североизток – улица; от югоизток – УПИ І – жил.
строителство и гаражи; от югозапад – улица; от
северозапад – УПИ VІІ – подземни и надземни гаражи, като възнаграждението се състои в правото на
концесионера да експлоатира обекта на концесията.
3. Определя срок на концесията – 25 години считано
от датата на подписване на концесионния договор.
4. Определя размер на концесионното плащане,
както следва:
а) еднократно концесионно плащане – 10 000 лв.,
дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор, платими по сметката на общината – BIG: BPBIBGSF; BG 21 BPBI 79243185370301 в
„Юробанк“ – АД, и „ЕФ Джи България“ – АД, клон
Пловдив;
б) годишно концесионно плащане – 10 % от брутните приходи на концесионера за предходната година,
но не по-малко от 12 000 лв.; всяка годишна вноска
е с падеж 31 март на следващата година;
в) годишното концесионно плащане се приравнява
към 50 минимални работни заплати и се актуализира
спрямо МРЗ за целия срок на концесията; при отпадане
на МРЗ концесионното плащане да се актуализира с
индекса на инфлация, определен от НСИ;
г) изплащането на годишното концесионно възнаграждение ще започне след изтичане на 24 месеца
след влизане в сила на концесионния договор.
5. Определя гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор, както следва:
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5.1. Първата година от сключване на концесионния
договор гаранцията е в размер 20 % от 10 000 лв. и
се представя в 7-дневен срок от подписване на концесионния договор.
5.2. За всяка следваща година гаранцията е в размер 20 % от годишното концесионно възнаграждение,
дължимо за съответната година, и се представя до
31 януари на обезпечената година.
5.3. За обезпечаване на задължението за изпълнение
на инвестиционната програма 3% от стойността на
съгласуваните с концедента инвестиционни разходи
за годината на изпълнение на инвестиционната програма се внасят в 30-дневен срок от сключване на
концесионния договор.
6. Определя услугите, предоставяни в обекта на
концесията, както следва:
– спортни услуги по различни видове спорт: бокс,
бойни изкуства, спортни танци, йога, каланетика и
др., както и услуги в голям фитнес център;
– търговски услуги: експлоатация на павилион за
продажба на книги, вестници и списания, кафе-аперитив, обществена тоалетна, спортно-информационен
център, магазини за промишлени и спортни стоки
и офиси, паркинг.
7. Определя общ размер на инвестициите, вложени
в обекта на концесията – 1 130 000 лв., и изпълнението изцяло в срок до 24 месеца от получаване на
разрешение за строеж, включващо:
7.1. Спортно-търговско-административна сграда
с РЗП 824 кв. м.
7.2. Спортна зала и топла връзка с РЗП 656 кв. м.
7.3. Ажурна ограда на стоманобетонов цокъл с
обща дължина 253 м.
7.4. Комбинирани открити спортни игрища с обща
площ 1400 кв. м.
7.5. Детска площадка 400 кв. м.
7.6. Паркинг за 6 леки автомобила (около 250 кв. м).
7.7. Благоустройство на свободни площи, вкл.
районно осветление 1534 кв. м.
7.8. Проектиране и изпълнение на рампи – подход за инвалидни колички, вкл. необходимото им
обезопасяване.
7.9. Определя минимум 30 процента от общата
стойност на строителството да се извърши от трети
лица подизпълнители.
7.10. След изпълнение на утвърдената минимална
задължителна инвестиционна програма да се реализират предвидените две рехабилитации (на 9-ата и
16-ата година) на сградите, площадките и оборудването в спортния център на обща стойност 290 000 лв.
7.11. Инвестиционният процес да започне веднага
след подписване на договора.
7.12. Видовете дейности, посочени в инвестиционната програма, представляват неразделна част от
договора за предоставяне на концесия.
8. Определя срок за сключване на концесионен
договор – след изтичане на 10-дневния срок от обнародването на решението за определяне на концесионер
в „Държавен вестник“, когато не е подадена жалба
или не е направено искане за налагане на временна
мярка, но не по-късно от 3 месеца от влизане в сила
на това решение.
8.1. Когато има подадена жалба с искане за налагане на временна мярка, срокът за сключване на
концесионния договор започва да тече от датата на
влизането в сила на определението на Комисията за
защита на конкуренцията:
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8.1.1. концесионерът следва да подпише договора
в 14-дневен срок след изтичане на посочения срок
за обжалване.
8.2. При подготовката на концесионния договор
задължително да се включат и следните клаузи:
8.2.1. разработване и представяне на концедента
за съгласуване и одобряване в тримесечен срок от
получаване на скица-виза работен проект с проектосметна документация, доказваща изпълнението на
утвърдената за спечелила инвестиционна програма
за осъществяване на дейностите, като същият бъде
съобразен и с изискванията на Наредба № 4 от 1999 г.
за защита от шум на територията на населените места
на МРРБ (ДВ, бр. 41 от 1999 г.);
8.2.2. вземане и отчитане на всички необходими
предпазни мерки при строително-монтажните работи
за опазване на озеленените площи, декоративната
дървесна и храстова растителност от унищожаване,
както и недопускане на замърсяване на околната
среда от отпадъци ( Наредба № 1 от 1993 г. на МТРС
(ДВ, бр. 26 от 1993 г.);
8.2.3. застраховане на обекта след получаване на
концесионните права за всички осигурителни случаи
по смисъла на Кодекса за застраховането за сметка
на СК „Авангард“ – ЕООД, Пловдив, в полза на
концедента;
8.2.4. неизвършване на действия на разпореждане
с обекта на концесия без съгласие на концедента.
8.2.5. изготвяне и внасяне за одобряване в община
Пловдив необходимите строителни книжа за срок три
месеца от получаване на скица-виза за проектиране,
като се отчита необходимостта от осигуряване на
достъпна среда за хора с увреждания;
8.2.6. въвеждане в експлоатация изградените
обекти на спортния център в срок до 24 месеца от
получаване на разрешение за строеж;
8.2.7. непроменяне предназначението на обекта
като спортен център;
8.2.8. невъзпрепятстване или създаване на затруднение за нормалното функциониране и използване
на спортен център с оглед на предназначението му,
а именно като спортен център;
8.2.9. изготвяне на програма за управление на
отпадъците, утвърдена от РИОСВ – Пловдив, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Общинската програма за управление
на дейностите по събиране и оползотворяване на
отпадъците – 1999/2010 г., като се води необходимата
отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9 от
2004 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейността по отпадъците, както и
реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.);
8.2.10. поемане от концесионера на текущите капиталови разходи, разходите по опазване и поддържане
на обекта, както и поправка или възстановяване на
повредени или откраднати елементи на вертикалната и
хоризонталната планировка (настилки, решетки и др.);
8.2.11. непрехвърляне на трети лица правата и
задълженията по концесионния договор без съгласуване с концедента;
8.2.12. изготвяне на план за действие при бедствия, аварии и катастрофи, съгласно Правилника
за организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии
и катастрофи, приет с ПМС № 18 от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 13 от 1998 г.; изм., бр. 15 от 2003 г.), съгласуван
с органите на Гражданска защита;
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8.2.13. да се осигурява безплатен достъп до спортни
и други културни мероприятия на деца в неравностойно социално положение по предварителна заявка
от концедента;
8.2.14. да се предоставя безплатно на концедента
ползването на спортния комплекс за провеждане
на общински мероприятия не повече от един път
месечно след десетдневна предварителна писмена
заявка от кмета на община Пловдив или кмета на
ж. к. Тракия;
8.2.15. да се предоставя за ползване спортната
зала и игрищата на ученически спортни групи не
повече от един път месечно с преференции и с 50 %
намаление на таксата след десетдневна предварителна
писмена заявка;
8.2.16. да се предоставя обекта на концесията за
ползване възмездно или безвъзмездно на други физически или юридически лица за тренировъчна или
състезателна дейност – чл. 50а, ал. 2 ЗФВС.
9. Концесионерът се задължава да изготви проекта
съгласно изискванията на ЕСУТ при община Пловдив
в съответствие с нормативните актове.
10. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите законови процедури по подписването
на договор за концесия в срока по чл. 59, ал.1, т. 2
от Закона за концесиите, както и да извърши всички
по-нататъшни действия, регламентирани със Закона
за концесиите и правилника за прилагането му.
11. Задължава кмета на общината да съобразява
по-нататъшните си действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, със
законовите и подзаконовите нормативни актове,
съдържащи се в гражданското законодателство на
Република България.
10489

Председател: Ил. Илиев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 517
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 205 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и парцеларен план на закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци, част от местността „Лафотумба“, попадаща в
извънрегулационните граници на Созопол и включващ
имоти с номера: 67800.17.32; 67800.17.90; 67800.17.61;
67800.17.60; 67800.17.31; 67800.17.89; 67800.17.59;
67800.17.73; 67800.17.29; 67800.16.84; 67800.17.47;
67800.17.46; 67800.17.40; 67800.17.45; 67800.16.9;
67800.16.5; 67800.16.2; 67800.16.93; 67800.17.83;
67800.17.38; 67800.17.86; 67800.17.44 пътна връзка с
о.т. – 307 – 323, като с проекта се обособява нов УПИ
„За рекултивация“ І-283, 17.32, 17.90,16.93, 17.83, 17.38,
17.86, 17.61, 17.60, 17.31, 17.89, 17.59, 17.73, 17.29, 16.84,
17.47, 17.46, 17.40, 17.45, 16.9, 16.5, 16.2, 17.44.
Заинтересуваните могат да обжалват решението
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез община Созопол до Административен
съд – гр. Бургас.
Проектът се намира в сградата на община Созопол, пл. Хан Крум 2, Дирекция „УТСКЕ“, ет. 2, стая
№ 29, и може да се разгледа от заинтересованите.
10547

Председател: Кр. Германова
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 5
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7 и чл. 8, ал. 1, чл. 10,
ал. 2 и чл. 35а от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС Общинският съвет – гр.
Търговище, реши:
1. Разкрива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва
за стопански цели, представляващ ПИ 73626.508.219
(УПИ ІV), кв. Запад 2, кв. 306, Търговище, с площ
2919 кв.м.
2. Условия на конкурса:
2.1. минимална конкурсна цена 150 000 лв. (без
ДДС);
2.2. плащането на цената се извършва в левове,
достигнатата на конкурса цена се облага с ДДС;
2.3. утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея;
2.4. цена на конкурсната документация – 300 лв.
(без ДДС), платима в касата на общината; получава
се в сградата на общината, стая 39;
2.5. срок за закупуване на конкурсната документация – до 30-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
условия за закупуване на конкурсната документация:
а) за физически лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация, в случай че закупуват документация
от името на друго физическо лице;
б) за юридически лица:
– оригинал или нотариално заверено копие от
документ за актуално състояние на юридическото
лице или посочен ЕИК;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може да се
установи с документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач; при получаване на
конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случай на
упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация;
2.6. депозит за участие – 10 % от минималната конкурсна цена, който се превежда по IBAN
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка
„ОББ“ – АД, клон Търговище, UBBSBGSF до 30-ия ден
от обнародване на решението в „Държавен вестник“;
2.7. лицата, закупили конкурсна документация и
информационен меморандум, получават сертификат
за регистрация и имат право да подадат оферти;
2.8. лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят до конкурсната комисия искания
в писмена форма за разяснения по процедурата за
провеждане на конкурса до 20-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“; разясненията
се изготвят в писмена форма в тридневен срок и се
представят на разположение на всички лица, закупили
конкурсна документация;
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2.9. приоритетни конкурсни условия по реда на
изброяването им:
2.9.1. предлагана конкурсна цена не по-ниска от
минималната;
2.9.2. брой работни места за следващите 3 години
общо и по години;
2.9.3. предмет на дейност, пазар за селскостопанска
продукция без живи животни и друга търговска дейност; условията, по които ще се оценяват офертите,
са т. 2.9.1 и 2.9.2;
2.10. срок за оглед на обекта – всеки работен ден
след закупуване на конкурсна документация;
2.11. срок за подаване на оферти – до 30-ия ден
от обнародване на решението в „Държавен вестник“,
в деловодството на общината;
2.12. постъпилите в срока по т. 2.11 оферти ще се
разглеждат и оценяват следващия работен ден след
изтичане на срока по т. 2.11 в сградата на общината,
зала 74, в 10 ч.
3. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум.
4. Възлага на кмета на общината правомощията на орган по приватизацията, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение
на чл. 5 и 7 от нея по организация и провеждане
на конкурсната процедура, и да сключи договора за
покупко-продажба.
5. При неявяване на купувачи упълномощава кмета
на общината със своя заповед да проведе следваща
процедура за продажба на обекта.
10513

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 60
от 7 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Хитрино, област
Шумен, одобрява проекта за частично изменение на
ПУП – план за регулация (ПР) в кв. 7, 16, 17, 19, 27,
28, 29 от централната част по плана на с. Хитрино,
област Шумен.
10511

Председател: М. Ахмед

Джевдет Чакъров – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект – язовир „Белмекен“. Целта на водоползването
е питейно-битово водоснабдяване. Водовземането
се реализира от събирателна деривация „Джаферица – канал Джаферица“ на км 4+500 м, в района на
Белово, код по единен класификатор на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 03592, в
басейна на р. Марица. Мястото на използване на
водите е с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашово и
махали. Необходимото водно количество е 10,0 л/
сек. или 315 536 куб. м/годишно с режим на водоползване 24 ч./денонощие, целогодишно. Правото
на водоползване ще се предостави, при условие че
използваният воден обем се измерва с измервателно
устройство, монтирано след водопроводното отклонение, отговарящо на изискванията на Закона за
измерванията и Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98
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от 2003 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1,
т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението
в община Белово заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното и/
или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмени предложения се
представят в Министерството на околната среда и
водите, дирекция „Управление на водите“.
10580
Джевдет Чакъров – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект – язовир „Батак“. Целта на водоползването е
питейно-битово водоснабдяване. Водоползването
се реализира от събирателна деривация „Бистрица“
чрез дюкер в местността „Чукура“ на кота 1136,11 м
в района на Ракитово, код по единен класификатор
на административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 62004, в басейна на р. Марица. Мястото на
използване на водите е Велинград. Необходимото
водно количество е 2,0 млн. м3/годишно с режим
на водоползване 24 часа/денонощие, целогодишно.
Правото на водоползване ще се предостави при
условие, че използваният воден обем се измерва с
измервателно устройство, монтирано след водопроводното отклонение, отговарящо на изискванията на
Закона за измерванията и Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен контрол
(ДВ, бр. 98/2003 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 62а,
ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението
в община Ракитово заинтересуваните лица могат да
възразят срещу изменението на разрешителното и/
или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмените предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“.
10581
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване
на разрешително за водоползване от повърхностен
воден обект – яз. „Христо Смирненски“. Целта на
водоползването е питейно-битово водоснабдяване
на Габрово и 18 населени места в община Габрово
и производство на електроенергия посредством
ВЕЦ „Христо Смирненски“. Водовземането ще се
реализира от яз. „Христо Смирненски“, изграден на
р. Паничарка, приток на р. Янтра, с общ обем 28,30
млн м3. Място на използване на водите от яз. „Христо
Смирненски“: от водовземна кула чрез хидротехнически съоръжения водата постъпва във ВЕЦ „Христо
Смирненски“, изграден непосредствено до язовирната
стена, с две турбини тип „Францис“, с инсталирана
мощност 706 кВт и нетен пад 40,0 м. Преработените
води от ВЕЦ „Христо Смирненски“ постъпват в магистрален водопровод за водоснабдяване на Габрово
и селата Донино, Брънеците, Ангелово, Копчелиите,
Иванковци, Балиновци, Раховци, Рязковци, Киевци,
Янковци, Гергини, Рачевци, Николчевци, Пейовци,
Гарван, Стоевци, Райновци и Михайловци в община
Габрово. Проектни параметри на използването: вод
но количество – 1,46 м3/сек, лимит на ползваната
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вода – 24,0 млн. м /годишно, режим на използване:
24 часа в денонощие, целогодишно. Правото на
водоползване ще се предостави, при условие че
използваният воден обем се измерва с водомерно
устройство, отговарящо на изискванията на Закона за
измерванията и Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98
от 2003 г.) и при условие, че се осигурява подаване на
минимални водни количества, необходими за нормалното функциониране на екосистемите в речните легла,
както следва: след водовземане „Белилско“ – 10,0 л/
сек.; след водовземане „Козе“ – 15,0 л/сек; след водовземане „Страшко“ – 5,0 л/сек; след водовземане
„Бялата“ – 10,0 л/сек; след водовземане „Сивяк“ – 13,7
л/сек, и след створа на язовира по р. Паничарка – 30,0
л/сек; да поддържа проводимостта на речното легло
по р. Паничарка на разстояние 500 м след створа на
яз. „Христо Смирненски“. Съгласно разпоредбата на
чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок
от обнародването и публичното обявяване в община
Габрово на съобщението заинтересуваните лица могат
да възразят срещу издаването на разрешителното и/
или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмените предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, отдел
„Ползване на водите“.
10582
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – аа“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура
за изменение на разрешително за водоползване от
повърхностен воден обект – яз. „Дяково“. Целта на
водоползването е промишлено водоснабдяване и охлаждане в „Балканфарма – Дупница“ – АД, и напояване
на новоизградени зелени площи в района. Във връзка
с реализиране на инвестиционно намерение относно
разширяване на производството разрешеното водно
количество се увеличава от 5,0 л/сек на 20,0 л/сек
(8,0 л/сек – за промишлено водоснабдяване, 7,0 л/
сек – за охлаждане, и 5,0 л/сек – за напояване), при
режим на водоползване – 24 часа/денонощие, целогодишно – за промишлено водоснабдяване и охлаждане,
през напоителния сезон – за напояване. Изменение
на разрешителното ще се предостави, при условие
че използваният воден обем за различните цели се
измерва с измервателни устройства, отговарящи на
изискванията на Закона за измерванията и Наредбата
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98/2003 г.) и платени такси
за правото на водоползване на основание чл. 194, ал. 1
от Закона за водите. Съгласно разпоредбата на чл. 62а,
ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението
в община Дупница заинтересуваните лица могат да
възразят срещу изменението на разрешителното и/
или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмените предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“.
10583
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и
чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила
административна преписка с искане за откриване на
процедура за изменение на разрешително за водопол
3
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зване от повърхностен воден обект – яз. „Тича“. Целта
на водоползването е питейно-битово водоснабдяване
на Търговище и населени места в община Търговище.
Във връзка с включване на четири населени места
с около 2000 бр. жители от община Търговище към
водоснабдителна система „Тича“ разрешеното водно
количество се увеличава от 6,3 млн. м3/годишно на
7,3 млн. м3/годишно, при режим на водоползване
24 часа /денонощие целогодишно. Изменение на
разрешителното ще се предостави, при условие че
използваният воден обем се измерва с измервателно
устройство, отговарящо на изискванията на Закона
за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
(ДВ, бр. 98 от 2003 г.) и платени такси за правото на
водоползване на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за
водите. Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването
и публичното обявяване на съобщението в общините
Търговище, Върбица и Шумен заинтересуваните лица
могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмените предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“.
10584
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект – язовир „Копринка“. Целта на водоползването
е пожарогасене. Водовземането ще се реализира чрез
изградено отклонение ∅ 400, на км 3+531.00 м от
началото на канал М-2, с дължина 450,0 м до два
водоема с общ обем 1000 м3. Код по Единен класификатор на административно-териториалните единици
(ЕКАТТЕ) 38563, в басейна на р. Тунджа. Мястото на
използване на водите е петролна база Стара Загора.
Необходимото водно количество е 0,02 л/сек или 630
м3/годишно за допълване на двата водоема. Правото
на водовземане ще се предостави, при условие че
използваният воден обем се измерва с водомерно
устройство, монтирано непосредствено след водопроводното отклонение, отговарящо на изискванията на
Закона за измерванията и Наредбата за средствата
за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Съгласно разпоредбата
на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването на съобщението заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на
разрешителното и/или да предложат условия, при
които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмени предложения се представят в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, отдел „Ползване на водите“.
10585
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за напояване
на лозови масиви. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт,
водното тяло BG2G000000N015 – порови води в неогенсармат – Североизточна Добруджа, в имот № 016111
в землището на с. Българево, община Каварна,
ЕКАТТЕ 07257, при координати на тръбния кладенец:
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35 Т 0613809 и 4807781. Проектни параметри на използването: дълбочина на тръбния кладенец до 70 м,
метална колона с диаметър ∅ 630 мм в интервала от
0,0 до 8 м, експлоатационна колона от РVС тръби с
диаметър ∅ 320 мм в интервала от повърхността до
70 м, филтърна част от 50 до 70 м, глинест тампонаж
в интервала от 50 м до повърхността, засипка на
филтърната част от колоната от 70 до 50 м; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 1,7 л/сек;
проектен максимален дебит на водочерпене – 6,9 л/
сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 4,7 м. Дейности за проучване на
подземните води: сондажно-геофизични изследвания;
опитно водочерпене за определяне параметрите на
водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане на водна проба
за оценка на актуалното състояние на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: не се разрешава ползване на черпената
вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични
изследвания за изясняване на литоложкия строеж
на водоносния хоризонт; допълнително понижение,
което може да се създаде в съседното съществуващо
съоръжение с разрешено водовземане в сондажа на
Тодор Ставрев Карагюлиев – до 0,38 м. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
10557
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания.
Проучването ще бъде изпълнено в протерозойските
гнайси, водно тяло BG3G00000Pt047 – пукнатинни
води – Западнородопски комплекс, за С 1 – в поземлен имот № 054316, м. Св. Богородица в землището
на гр. Батак, и за С 2 – урегулиран поземлен имот
ХІІІ – озеленяване, кв. 109 по регулационния план
на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, при
координати на съоръженията за проучване: С 1 – гео
графски координати N 41° 56' 11" и Е 24° 13' 47",
геодезически координати Х 4519472.16 и У 8573812.89
и надморска височина – 1062,75 м; С 2 – географски
координати N 41° 56' 32" и Е 24° 13' 01", геодезически
координати Х 4520606.62 и У 8573532.36 и надморска
височина – 1006,96 м. Цел на проучването: търсене на
подземни води и в случай на разкриване на значими
водни обеми – характеризиране на частта от водното
тяло във връзка с проектиране на съоръжения за
подземни води, предназначени за водовземане. Вид
на разрешените дейности – изучаване на литоложкия
строеж, структурата, граничните условия, филтрационните характеристики на водоносния хоризонт и
химичния състав и физико-химичните свойства на
подземните води. Обем на разрешените дейности: два
проучвателни сондажа, оборудвани като съоръжения
за проучване на подземните води, ядково сондиране,
сондажно-геофизични изследвания, опитни водочерпения, вземане на водни проби и анализ на химичния
състав и физико-химичните и радиологични свойства
на подземните води. Конструкция на съоръженията за
проучване: проучвателните сондажи ще бъдат изградени
с подобна конструкция в зависимост от разкрития
геоложки разрез; дълбочина до 600 м; кондукторна
колона от метални тръби с диаметър 219 мм в интервала от повърхността до 16 м, задтръбно циментирана
по цялата дължина; първа прикриваща колона от
метални тръби с диаметър 127 мм в интервала от
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повърхността до 150 м, задтръбно циментирана по
цялата дължина; втора прикриваща колона от метални
тръби с диаметър 89 мм в интервала от повърхността
до 300 м, задтръбно циментирана по цялата дължина;
водоприемна част (филтри): открит ствол или филтри
от метални тръби с диаметър 73 мм – в интервала
от 300 до 600 м. Условия, при които ще се разреши
хидрогеоложкото проучване: в случай че интервалът
от 16 до 300 м е изграден от здрави скали и не се
очаква обрушването им, в процеса на прокарване на
проучвателните сондажи да се изпълни обсаждане на
целия интервал само с една прикриваща колона с
диаметър 127 мм, задтръбно циментирана по цялата
дължина. Мерките за предотвратяване на замърсяването на търсеното водно тяло да се изпълнят чрез
циментация на задтръбното пространство по цялата
дължина на кондукторната и прикриващите колони.
Провеждане на опитни водочерпения за определяне
на хидрогеоложките параметри при установяване
на водоносен хоризонт при максимално възможния
постоянен дебит и наблюдение на пониженията и
възстановяването на водното ниво във всеки от двата
сондажа. При разкриване на значими водни количества се допуска преоборудване на проучвателните
сондажи като съоръжения за водовземане след издаване на разрешително за ползване на воден обект
за изграждане на съоръжения за подземни води. В
случай че не се разкрият усвоими водни количества,
проучвателните сондажи да се ликвидират чрез циментация на сондажния отвор до повърхността. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон № 67.
10558
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за водовземане, за
осигуряване на вода за напояване на овощни градини.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в сарматския водоносен хоризонт, подземно водно
тяло BG2G000000N016 – порови води в неоген-сармат – Средна Добруджа, в поземлен имот № 58270.2426 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, при
географски координати N – 43° 32' 27,7" и Е – 28°
01' 41.0", геодезически координати Х 4723039.20 и
У 9648903.80, надморска височина – 257 м При реализиране на проектното водовземане няма да бъдат
създадени допълнителни понижения на водното ниво
в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни
параметри на ползването: дълбочина на кладенеца – до 80 ± 5 м, прикриваща колона с диаметър
426 мм от повърхността до 8 м, задтръбно циментирана, експлоатационна колона с диаметър 219 мм
от повърхността до 80 ± 5 м, водоприемна част – с
диаметър 219 мм в интервала от 45 до 75 ± 5 м, с
гравийно-песъчлива засипка в интервала от 80 ± 5 м
до 35 м, и циментация на експлоатационната колона
от 35 м до повърхността; проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – 5,0 л/сек; максимален дебит
на водочерпене – 6,0 л/сек; проектно максимално
допустимо експлоатационно понижение на водното
ниво – 8,4 м. Дейности за проучване на подземните
води: изучаване на филтрационните характеристики
на водоносния хоризонт, химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води. Условия, при
които ще се разреши изграждане на съоръжението:
провеждане на опитно водочерпене при максимално
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възможния дебит с продължителност не по-малка от
72 ч, за определяне на хидрогеоложките параметри
в частта от водоносния хоризонт и вземане на представителна водна проба и хидравлични тестове за
определяне на експлоатационните характеристики на
съоръжението; от изградения тръбен кладенец да не
се отказва водоснабдяване на други съседни имоти
в рамките на максималния му технически възможен
дебит; от предвидените дейности, за които ще бъде
ползвана черпената вода, не се формират отпадъчни
води. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната
среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10559
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на система
от съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане, състояща се от 8 бр. тръбни кладенци,
с цел отводняване на строителен изкоп. Съоръженията – тръбни кладенци, ще бъдат изградени в неоген-кватернерния водоносен хоризонт, водно тяло
BG1G00000NQ030 – порови води в неоген-кватернера – Софийска долина, в урегулиран поземлен имот
І-275, местността бул. Девети септември по плана на
София, район „Красно село“, Столична община, при
координати на съоръженията: ТК 1: X – 4602505.76;
Y – 8496716.39; N – 42° 41' 16.0"; E – 23° 18' 01.8";
кота – 572,00 m; ТК 2: X – 4602468.63; Y – 8496662.91;
N – 42° 41' 14.8"; E – 23° 17' 59.4"; кота – 572,00 m;
ТК 3: X – 4602558.84; Y – 8496680.00; N – 42° 41' 17.8";
E – 23° 18' 00.2"; кота – 572,00 m; ТК 4: X – 4602521.32;
Y – 8496623.52; N – 42° 41' 16.5"; E – 23° 17' 57.7";
кота – 572,00 m; ТК 5: X – 4602619.94; Y – 8496638.18;
N – 42° 41' 19.7"; E – 23° 17' 58.3"; кота – 572,00 m;
ТК 6: X – 4602578.62; Y – 8496577.97; N – 42° 41' 18.4";
E – 23° 17' 55.7"; кота – 572,00 m; ТК 7: X – 4602679.64;
Y – 8496597.31; N – 42° 41' 21.7"; E – 23°17' 56.5";
кота – 572,00 m; ТК 8: X – 4602638.17; Y – 8496537.23;
N – 42° 41' 20.3"; E – 23° 17' 53.9"; кота – 572,00 m.
При реализиране на проектното водовземане няма
да бъдат създадени допълнителни понижения в съществуващи водовземни съоръжения за подземни
води и кладенци за задоволяване на собствените
потребности на гражданите. При реализиране на
проектното водовземане ще настъпи слягане на земната основа до 4 – 5 мм, което няма да предизвика
щети в съседни сгради с достатъчна стабилност. За
сгради в близост до строителния изкоп, на разстояние, равно на дълбочината на изкопа, е възможно
да се получат допълнителни влияния. Проектни
параметри на ползването: дълбочина на тръбните
кладенци до 20 м, експлоатационна колона с диаметър
160 мм от повърхността до 20 м, филтрова част от
5 до 20 м, засипка на експлоатационната колона от
20 м до повърхността. Проектен средноденонощен
и максимален дебит на водочерпене – до 0,5 л/сек
от всеки кладенец; проектно максимално допустимо
експлоатационно понижение на водното ниво – до
16.0 м от повърхността. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: системата от
съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, да работи само по време на изпълнение
на строителните работи при автоматичен режим на
водочерпене, с дебита, необходим за поддържане на
водното ниво под дъното на изкопа с датчици за
долно и горно водно ниво; иззетите води да се заустят в канализационната система на София, в канал
с диаметър 400 мм, разположен в източното локално
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платно на бул. Акад. Иван Гешов, при спазване на
изискванията на „Софийска вода“ – АД; след приключване на строителните работи съоръженията да бъдат
ликвидирани чрез вътрешно тръбна циментация на
експлоатационната колона от 20 м до повърхността.
Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен срок
от обявяването в Министерството на околната среда
и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10560
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на система
от съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане, състояща се от 14 бр. тръбни кладенци
с цел отводняване на строителен изкоп. Съоръженията – тръбни кладенци, ще бъдат изградени
в неоген-кватернерния водоносен хоризонт, водно
тяло BG1G00000NQ030 – порови води в неоген-кватернера – Софийска долина, в урегулиран поземлен
имот ІІІ-277 от кв. 3, местността бул. Девети септември по плана на София, район „Красно село“,
Столична община, при координати на съоръженията:
ТК 1: X – 4602530.48; Y – 8496705.59; N – 42° 41' 16.8";
E – 23° 18' 01.3"; кота – 571 m; ТК 2: X – 4602518.55;
Y – 8496713.84; N – 42° 41' 16.5"; E – 23° 18' 01.6";
кота – 571 m; ТК 3: X – 4602506.62; Y – 8496722.08;
N – 42° 41' 16.1"; E – 23° 18' 02.0"; кота – 571 m; ТК 4:
X – 4602482.47; Y – 8496738.78; N – 42° 41' 15.3"; E – 23° 18'
02.7"; кота – 571 m; ТК 5: X – 4602492.45; Y – 8496753.22;
N – 42°41'15.6"; E – 23° 18' 03.4"; кота – 571 m; ТК
6: X – 4602502.57; Y – 8496767.86; N – 42° 41' 15.9";
E – 23° 18' 04.0"; кота – 571 m; ТК 7: X – 4602512.67;
Y – 8496782.42; N – 42° 41' 16.3"; E – 23° 18' 04.7";
кота – 571 m; ТК 8: X – 4602527.64; Y – 8496772.04;
N – 42° 41' 16.8"; E – 23° 18' 04.2"; кота – 571 m; ТК
9: X – 4602542.61; Y – 8496761.69; N – 42° 41' 17.2";
E – 23° 18' 03.7"; кота – 571 m; ТК 10: X – 4602557.58;
Y – 8496751.343 N – 42° 41' 17.7"; E – 23° 18' 03.3";
кота – 571 m; ТК 11: X – 4602572.55; Y – 8496740.99;
N – 42° 41' 18.2"; E – 23° 18' 02.8"; кота – 571 m; ТК
12: X – 4602562.48; Y – 8496726.43; N – 42° 41' 17.9";
E – 23° 18' 02.2"; кота – 571 m; ТК 13: X – 4602552.36;
Y – 8496711.79; N – 42° 41' 17.6"; E – 23° 18' 01.6";
кота – 571 m; ТК 14: X – 4602542.38; Y – 8496697.36;
N – 42° 41' 17.2"; E – 23° 18' 0.9"; кота – 571 m. При
реализиране на проектното водовземане няма да
бъдат създадени допълнителни понижения в съществуващи водовземни съоръжения за подземни води и
кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите. При реализиране на проектното
водовземане ще настъпи слягане на земната основа
до 4 – 5 мм, което няма да предизвика щети в съседни сгради с достатъчна стабилност. За сгради в
близост до строителния изкоп, на разстояние, равно
на дълбочината на изкопа, е възможно да се получат допълнителни влияния. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбните кладенци до 23
м, експлоатационна колона с диаметър 300 мм от
повърхността до 23 м, филтрова част от 5 до 22 м,
засипка на експлоатационната колона от 23 до 4 м и
глинен тампонаж от 4 м до повърхността; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – до 1 л/сек
от всеки кладенец; проектен максимален дебит на
водочерпене – до 4 л/сек от всеки кладенец; проектно
максимално допустимо експлоатационно понижение
на водното ниво – до 20 м от повърхността. Условия,
при които ще се разреши изграждане на съоръжението:
системата от съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, да работи само по време на
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изпълнение на строителните работи при автоматичен режим на водочерпене, с дебита, необходим за
поддържане на водното ниво под дъното на изкопа с
датчици за долно и горно водно ниво; иззетите води
да се заустят в канализационната система на София,
в канал с диаметър 300 мм, разположен в източното
локално платно на бул. Ген. Едуард Тотлебен, при
спазване на изискванията на „Софийска вода“ – АД;
след приключване на строителните работи съоръженията да бъдат ликвидирани чрез вътрешно тръбна
циментация на експлоатационната колона от 23 м
до повърхността. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10561
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за водовземане за
осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване
и други цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще
бъде изградено в кватернерния водоносен хоризонт,
код на водното тяло BG3G000000Q013, порови води
в кватернер – Горнотракийска низина, в поземлен
имот № 079033, м. Найденови геренчета, с. Царацово, община „Марица“, при координати на тръбния
кладенец: N – 42° 11' 32.1" и Е – 24° 40' 32.2", геодезически координати Х – 4548217.33 и У – 8610222.82,
надморска височина – 171,60 м. При реализиране на
проектното водовземане няма да бъдат създадени
допълнителни понижения на водното ниво в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни параметри
на ползването: дълбочина на тръбния кладенец 20
м, диаметър на експлоатационната колона ∅ 315/15
мм в интервала от 0 до 20 м, филтри в интервала от
4,50 до 18 м, засипка на експлоатационната колона
от 20 до 4 м и задтръбна циментация от 4 м до
повърхността; проектен средноденонощен дебит на
водочерпене – до 4,0 л/сек; проектен максимален дебит
на водочерпене – до 10,0 л/сек; проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – до 2,40 м.
Дейности за проучване на подземните води: изучаване
на структурата и филтрационните характеристики на
водоносния хоризонт и химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води. Условия, при
които ще се разреши изграждане на съоръжението: от
изградения тръбен кладенец да се осигурява питейно-битово водоснабдяване на други съседни имоти в
рамките на максималния му технически възможен
дебит; формираните отпадъчни води ще се заустват
в канализационната система на Пловдив. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10562
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания. Проучванията ще бъдат изпълнени в протерозойски скали, водно тяло BG3G00000Pt044 – пукнатинни
води – Западно- и Централнобалкански масив, в
поземлен имот № 059019, м. Пасаджова чешма в
землището на с. Лесичово, община Лесичово, област
Пазарджик, при координати на съоръженията за проучване: ПС 1 – географски координати N 42° 23' 34.6" и
Е 24° 05' 56.6", геодезически координати Х 4569975.28
и У 8562425.30 и надморска височина – 495.75 м;
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ПС 2 – географски координати N 42° 23' 33.9" и Е
24° 06' 06.5", геодезически координати Х 4569950.20 и
У 8562650 и надморска височина – 494,20 м. Цел на
проучването: търсене на подземни води и в случай на
разкриване на значими водни обеми – характеризиране
на частта от водното тяло във връзка с проектиране
на съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане. Вид на разрешените дейности: изучаване
на литоложкия строеж, структурата, граничните условия, филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт и химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Обем на разрешените
дейности: два проучвателни сондажа, оборудвани като
съоръжения за проучване на подземните води, ядково
сондиране, сондажно-геофизични изследвания, опитни
водочерпения, вземане на водни проби и анализ на
химичния състав и физико-химичните и радиологични
свойства на подземните води. Конструкция на съоръженията за проучване: проучвателните сондажи ще
бъдат изградени с подобна конструкция в зависимост
от разкрития геоложки разрез; дълбочина до 100 м;
кондукторна колона от метални тръби с диаметър 219
мм в интервала от повърхността до 12 м, задтръбно
циментирана по цялата дължина; обсадно-филтрова
колона с диаметър 76 мм – само при необходимост
при установяване на напукани обрушващи се зони в
интервала от 12 до 100 м; водоприемна част (филтри):
открит ствол или филтри от метални тръби с диаметър 76 мм – в интервала от 12 до 100 м. Условия, при
които ще се разреши хидрогеоложкото проучване: да
се прокара ствол-пилот (сондаж) от повърхността до
100 м. Сондирането да се изпълни ядково, с диаметър
76 мм за изучаване на геоложкия строеж в участъка.
В случай че интервалът от 16 до 12 м е изграден от
слаби скали, проучвателният сондаж да се прошири
и обсади с кондукторна колона с диаметър 219 мм,
задтръбно циментирана по цялата дължина. Да се
изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за уточняване на наличието и разположението
на напукани и евентуално водоносни зони. След изпълнението на сондажно-геофизичните изследвания,
в случай че интервалът от 12 до 100 м е изграден от
здрави скали и не се обрушва в процеса на прокарване,
да не се спуска обсадно-филтрова колона в интервала
от 12 до 100 м, сондажът да се промие с чиста вода
и да се изпълни опитно водочерпене с ерлифт на открития ствол. В случай че интервалът от 12 до 100 м
е изграден от напукани скали, които се обрушват в
процеса на прокарване, сондажът да се прошири до
диаметър 112 мм и да се обсади с обсадно-филтрова
колона с диаметър 76 мм; изграденото съоръжение,
предназначено за проучване, да се промие с чиста
вода и да се изпълни опитно водочерпене с ерлифт.
Прокарването на втория проучвателен сондаж и изграждането на второто съоръжение за проучване ПС 2
да се изпълни само ако при опитното водочерпене от
ПС 1 се установят усвоими водни количества, които
се черпят непрекъснато не по-малко от 4 часа. Вторият проучвателен сондаж да се изпълни ядково или
безядково с диаметър 76 мм, след което в интервала
от повърхността до 100 м се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за уточняване на
наличието и разположението на напукани и евентуално водоносни зони. Изграждането на съоръжение
за проучване на мястото на прокарания проучвателен
сондаж ПС 2 да се изпълни при условията, посочени
за изграждането на ПС 1. Провеждане на опитни
водочерпения за определяне на хидрогеоложките
параметри при установяване на водоносен хоризонт
при максимално възможния постоянен дебит и наблюдение на пониженията и възстановяването на
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водното ниво във всеки от двата сондажа; вземане
на водна проба в края на едно от водочерпенията и
анализ по показателите, посочени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на подземните води.
Не се разрешава използването на съоръженията за
проучване за черпене на подземни води. При разкриване на значими водни количества и наличие на
техническа възможност се допуска преоборудване на
проучвателните сондажи като съоръжения за водовземане след издаване на разрешително за ползване на
воден обект за изграждане на съоръжения за подземни
води, предназначени за водовземане. В случай че не
се разкрият усвоими водни количества, проучвателните сондажи да се ликвидират чрез циментация на
сондажния отвор от забоя до повърхността. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10563
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за напояване.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено в баремския водоносен хоризонт, водното тяло
BG1G0000K1b041 – карстови води в Русенската формация, в ПИ № 180001, с. Калипетрово, община Силистра,
област Силистра, ЕКАТТЕ 41143, при координати на
тръбния кладенец: N – 44° 03' 17.1" и E – 27° 16' 29.7".
Проектни параметри на използването: проектна
дълбочина на тръбния кладенец: 200 м; кондукторна
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 490 мм в
интервала от 0 до 30 м и задтръбна циментация в
същия интервал; обсадна колона: от метални тръби
с диаметър ∅ 325 мм в интервала от 0 до 95 м и
циментация в същия интервал; експлоатационна
колона: от метални тръби и филтри с диаметър
∅ 245 мм в интервала от 85 до 160 м, с гравийна
засипка в интервала 160.0 – 85.0 м; водоприемна част
(филтри): от метални тръби с диаметър ∅ 219 мм
в интервалите: от 120 до 135 м и от 140 до 160 м;
интервалът от 160.0 до 200.0 м – открит ствол; проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 4,6
л/сек; проектен максимален дебит на водочерпене – 4,6 л/сек; проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 39,6 м. Дейности за
проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане
на водна проба за оценка на актуалното състояние на
подземните води. Условия, при които ще се разреши
изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейнобитово водоснабдяване; да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изясняване на
литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, бул.
Мария-Луиза 22.
10564
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за напояване.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в пукнатинните води в архай-протерозойския метамор-
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фен комплекс, водното тяло BG4G000PtPz025 – пукнатинни води в Беласишко-Огражденско-МалашевскоОсоговски метаморфити, в ПИ № 009001, м. Гробище,
с. Тополница, община Петрич, област Благоевград,
ЕКАТТЕ 72744, при координати на тръбния кладенец: N – 41° 24' 05.4" и E – 23° 19' 22.7". Проектни
параметри на използването: проектна дълбочина на
тръбния кладенец: 100 м; обсадна колона: диаметър
∅ 377 мм в интервала от 0 до 15 м и задтръбна
циментация в същия интервал; експлоатационна
колона: от РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 160
мм в интервала от 15 до 100 м, с гравийна засипка
в интервала 160 – 85 м; водоприемна част (филтри):
от РVС тръби с диаметър ∅ 160 мм в интервалите:
от 30 до 70 м и от 75 до 95 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 0,7 л/сек; проектен
максимален дебит на водочерпене – 2,8 л/сек; проектно максимално допустимо понижение на водното
ниво – 6,6 м. Дейности за проучване на подземните
води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне параметрите на водоносния
хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и
на 3 степени; вземане на водна проба за оценка на
актуалното състояние на подземните води. Условия,
при които ще се разреши изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода за
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; да се
изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Заявителят да предаде безвъзмездно
на Басейнова дирекция за управление на водите в
Западнобеломорски район изграденото съоръжение
за актуване като публична държавна собственост,
в случай че със същото бъде разкрита минерална
вода, изключителна държавна собственост. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
10565
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, на основание чл. 61, ал. 1 от Закона за водите обявява, че в Министерството на околната среда
и водите е постъпило заявление от Йордан Асенов
Георгиев – управител на „НЕК“ – ЕАД, предприятие
„АЕЦ Белене“, София, ул. Веслец 16, за откриване
на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води,
придружено с изискващите се данни и документи по
чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за водите и чл. 14, ал. 1 и
4 от Наредба № 10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване
(ДВ, бр. 66 от 2001 г.). Приемник на заустваните
отпадъчни води е повърхностен воден обект р. Дунав – ІІІ категория водоприемник. Отпадъчните води
са самостоятелен поток битово-фекални води от
разделна площадкова канализация и са формирани
от дейността на обект „Строително-монтажна база,
площадка „АЕЦ – Белене“. Битово-фекалните води
ще се пречистват в локална пречиствателна станция с
механично и биологично стъпало и след дезинфекция
ще заустват брегово чрез колектор ∅ 300 в р. Дунав.
Точката на заустване е с географски координати СШ
43° 38' 23,5" , ИД 25° 12' 55,7" и е разположена на
територията на площадка „АЕЦ – Белене“, землище
Белене, ЕКАТТЕ 65766.419. Параметрите, при които ще
се осъществи ползването на водния обект за заустване,
са: 1. максимално разрешено водно количество за
заустване 73 000 м3/год.; 2. индивидуални емисионни
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ограничения: активна реакция рН 6 – 9; неразтворени
вещества 35 мг/дм3; БПК5 25 мг/дм3; ХПК 125 мг/дм3;
общ азот 15 мг/дм3, общ фосфор 2 мг/дм3. Срокът за
достигане на индивидуалните емисионни ограничения
е до 3 месеца след пускане в експлоатация на локалната пречиствателна станция. Условия, при които
компетентният орган може да предостави правото
на ползване за заустване: 1. титулярят да изпълнява
програма за собствен мониторинг на количеството
и качеството на отпадъчните води, отвеждани за заустване, по посочени в разрешителното показатели;
програмата за провеждане на собствен мониторинг
следва да бъде съгласувана с контролните органи в
срок, посочен в разрешителното; количеството на
заустваните отпадъчни води следва да се измерва с
измервателно устройство, отговарящо на условията на
чл. 194а, ал. 1 от Закона за водите; 2. титулярят да не
допуска смесване преди измервателното устройство
на битово-фекални и дъждовни води от разделната
канализация; 3. титулярят да поддържа в изправност
съоръженията в локалната пречиствателна станция и
да води дневник за тяхната ежедневна експлоатация;
4. титулярят да изгради и поддържа в изправност 2
пункта за собствен мониторинг – единият на вход
локална пречиствателна станция, другият след пречиствателната станция при последната ревизионна
шахта преди заустване; 5. утайките от локалната пречиствателна станция да се третират в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците;
6. титулярят да съхранява резултатите от провеждания
собствен мониторинг по реда на чл. 174 от Закона за
водите; 7. титулярят да заплаща на основание чл. 194
от Закона за водите такса за предоставеното право на
ползване за заустване на отпадъчни води в размер,
определен в съответствие с чл. 9, ал. 1 и 2 от раздел
ІІ на Тарифа за таксите за правото на водоползване
и/или разрешено ползване на воден обект, приета
с ПМС № 154 от 28.VІІ.2000 г. На основание чл. 64,
ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите заинтересуваните
лица могат да възразят срещу издаване на разрешителното или да предложат условия, при които същото
да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяването на съобщението. Мястото за предоставяне на
писмени възражения или предложения от заинтересуваните лица е Министерството на околната среда
и водите, дирекция „ Управление на водите“, София,
бул. Мария-Луиза 22.
10566
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за други цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще разкрие порови води
от подземно водно тяло BG3G000000Q012 – порови
води в кватернера – Марица-изток, в ПИ № 089039,
м. Маджарска кория, землището на с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора, ЕКАТТЕ
30119, при координати на тръбния кладенец : N – 42°
20' 16.5" и Е – 25° 39' 16.2". Проектни параметри на
използването: дълбочина на тръбния кладенец 25 м,
експлоатационна РVС колона с диаметър ∅ 160 мм
в интервала от 0,0 до 25,0 м и глинест тампонаж в
интервала от 3 м до повърхността, филтърна част
с диаметър ∅ 160 мм от 10 до 20 м и засипка на
експлоатационната колона от 25 до 3 м; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0,6 л/
сек – сезонно; проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 0,60 м. Дейности за
проучване на подземните води: сондажно-геофизич-
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ни изследвания; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане
на водна проба за оценка на актуалното състояние на
подземните води. Условия, при които ще се разреши
изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейнобитово водоснабдяване; да се изпълнят комплексни
сондажно-геофизични изследвания за изясняване на
литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, бул.
„Княгиня Мария-Луиза“ 22.
10567
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на дублиращи
съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води, като част от водовземна система за осигуряване на вода за питейно-битови цели на населено
място. Съоръженията – три броя тръбни кладенци,
ще бъдат изградени в неоген-кватернерен водоносен
хоризонт, водното тяло BG3G0000NQ018 – неогенкватернер – Пазарджик – Пловдивски район, в имот
№ 000150, в землище Пловдив – запад, община Пловдив, област Пловдив, при координати на тръбните
кладенци: ТК 14 А (сифон А) N – 42° 08' 55.1", Е – 24°
40' 47.5", надморска височина – 164.50 м; ТК 3А (сифон C) N – 42° 08' 2.6", Е – 24° 41' 17.8", надморска
височина – 162,50 м и ТК 4 А (сифон C) N – 42° 08'
2.7", Е – 24° 41' 13,0", надморска височина – 162,30
м. При реализиране на предвиденото водовземане
няма да бъдат създадени допълнителни понижения,
по-големи от разрешените, в останалите съоръжения
от водовземната система. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбните кладенци: ТК
14А (сифон А) до 88 м, експлоатационна колона PVC
∅ 400/11,7 мм от повърхността до 30,0 м, свързваща
муфа 400/315 в интервала от 29,0 до 30,0 м, експлоатационна колона ∅ 315/15 мм от 30 до 88,0 м,
филтърна част от 30,0 до 89,0 м, засипка на филтъра
от 88 до 27 м, пясъчна възглавница в интервала
от 27,0 до 26,50 м, глинест тампонаж от 26,50 до
26,0 м и задтръбна циментация на експлоатационната колона около 26,0 м до повърхността. ТК 3А
и ТК 4 А (сифон C) с идентична конструкция – до
95 м, диаметър на експлоатационна колона PVC
∅ 400/11,7 мм от повърхността до 30,0 м, свързваща
муфа 400/315 в интервала от 29,0 до 30,0 м, експлоатационна колона ∅ 315/15 мм от 30 до 95,0 м,
филтърна част от 30,0 до 89,0 м, засипка на филтъра
от 88 до 27 м, пясъчна възглавница в интервала от
27,0 до 26,50 м, глинест тампонаж от 26,50 до 26,0
м и задтръбна циментация на експлоатационната
колона около 26 м до повърхността. Проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – по 50,0
л/сек за всеки кладенец. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – по 10,80
м за всеки кладенец. Дейности за проучване на
подземните води: комплексни сондажно-геофизични
изследвания в интервала от повърхността до 90 м,
изучаване структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт, химичния състав
и физикохимичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: водовземните съоръжения ТК 14А,
ТК 3А и ТК 4 А ще работят при взаимодействие със
съществуващи тръбни кладенци, които са част от
водовземна система на ПС „Юг“. При изграждане
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на трите тръбни кладенеца да се минимализира
черпенето от съществуващите кладенци с цел предотвратяване на колматация в прифилтровата зона
на изгражданите съоръжения. След изграждане на
двете водвземни съоръжения и въвеждането им в
експлоатация дублираните – ТК 14А, ТК 3А и ТК 4А,
да се оборудват за мониторинг на нивото на подземните води. Писмени възражения и предложения
от заинтересуваните лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10568
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжения предназначени за водовземане от подземни
води – тръбен кладенец ТК 1 и тръбен кладенец ТК
2 (резервен) за осигуряване на вода за други цели.
Водовземните съоръжения – два тръбни кладенеца ТК
1 и ТК 2 (резервен), ще бъдат изградени в неогенския
водоносен хоризонт, водно тяло BG1G000000N033 – порови води в неоген – Софийска котловина, в имот
№ 400001 – ТК 1, и имот № 440012 – ТК 2 (резервен),
м. Садината в землището на с. Яна, община Кремиковци, област София, при географски координати: ТК
1 N – 42° 42' 54.5" и Е – 23° 33' 56.1", ТК 2 (резервен)
N – 42° 42' 58.9" и Е – 23° 33' 59.5" и геодезически
координати: ТК 1 X – 4 605 540.30 Y – 8 518 458.70
и ТК 2 (резервен) X – 4 605 684.10 Y – 8 518 515.00,
и надморска височина – 578 м. При реализиране на
предвиденото водовземане няма да бъдат създадени
допълнителни понижения в съществуващи съоръжения, от които е разрешено водовземане. Проектни
параметри на ползването: два тръбни кладенеца с
еднаква конструкция: дълбочина до 100 м, кондукторна
колона с диаметър ∅ 300 мм от повърхността до 6
м, циментирана по цялата дължина отдолу нагоре,
експлоатационна колона с диаметър ∅ 160/6.7 мм
в интервала от повърхността до 100.0 м, филтрова
част от 60 до 94 м, засипка на експлоатационната
колона от 100 до 30 м, пясъчно глинеста възглавница от 30 до 23 м, циментов тампонаж от 23 м
до повърхността; проектен средноденонощен дебит
на водочерпене – 2.5 л/сек; проектен максимален
дебит на водочерпене – 2.5 л/сек; проектно максимално допустимо понижение на водното ниво – 7 м.
Дейности за проучване на подземните води: опитни
водочерпения при максимално възможния дебит в
един от кладенците и наблюдение на понижението
и възстановяването на водното ниво в черпателния
и във втория изграден кладенец за определяне на
хидрогеоложките параметри в частта от водоносния
хоризонт, хидравличен тест за определяне на експлоатационните характеристики на съоръженията,
анализ на актуалния химичен състав на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръженията: питейно-битовото водоснабдяване на
обекта да се осигури съгласно предварително сключен
договор със „Софийска вода“ – ЕАД; резервните водни
обеми за пожарогасене да се осигурят чрез изграждане
на резервоар, който ще се захранва от проектираните
за изграждане съоръжения за водовземане – два броя
тръбни кладенци – ТК 1 И ТК 2 (резервен), в рамките
на разрешените за черпене от тях водни количества
за други цели и от външен технически водопровод
на „Кремиковци“ – АД; формираните отпадъчни
води да се събират в резервоар на пречиствателната станция за отпадни води на депото за неопасни
отпадъци, м. Садината и от Завода за механично и
биологично третиране на битови отпадъци. Писмени
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възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10569
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение,
предназначено за водовземане от подземни води – тръбен кладенец, за осигуряване на вода за напояване
на земеделски култури. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено в долнокредния водоносен
хоризонт, водно тяло BG1G0000K1b041 – карстови
води – в Русенската формация, имот № 100174, м. В
селото, землището на с. Черешово, община Сливо
поле, област Русе, при географски координати: N – 43°
53' 47.31" и Е – 26° 21' 34.74", геодезически координати: X 4 760 934.03 и Y 9 514 010.31, и надморска
височина – 105 м. При реализиране на предвиденото
водовземане няма да бъдат създадени допълнителни
понижения на водните нива в съоръжения за подземни
води с разрешено водовземане. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбния кладенец до 130,0
м, кондукторна колона от метални тръби с диаметър
∅ 530 мм в интервала от повърхността до 60,0 м,
задтръбно циментирани от 60 м до повърхността,
техническа колона от метални тръби с диаметър
∅ 370 мм в интервала от повърхността до 75,0 м,
открит ствол с диаметър ∅ 300 мм в интервала от
75,0 до 130,0 м; проектен средноденонощен дебит
на водочерпене – до 0,6 л/сек; проектен максимален дебит на водочерпене – до 0,6 л/сек; проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво – 0,5 м. Дейности за проучване на подземните
води: опитно водочерпене с максимално възможния
дебит, хидравлични тестове при разрешения дебит
и на три степени за определяне на хидравличната
ефективност на съоръжението; анализ на актуалния
химичен състав на подземните води. Условия, при
които ще се разреши изграждане на съоръжението:
от изграденото водовземно съоръжение да не се
отказва водоснабдяване на други съседни имоти в
рамките на максималния му технически възможен
дебит; провеждане на комплексни сондажно-геофизични изследвания за изучаване на геоложкия
разрез в частта от водоносния хоризонт. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10570
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на система
съоръжения, предназначена за водовземане от подземни води, състояща се от два тръбни кладенеца
за осигуряване на вода за напояване. Водовземните
съоръжения – два броя тръбни кладенци, ще бъдат
изградени в неогенския водоносен хоризонт, водно
тяло BG2G000000N018 – порови води в неоген-миоцен-сармат – Изгрев – Варна – Ботево – Батово, в
поземлен имот № 035011, м. Айман Тарал в землището
на с. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
при географски координати: ТК 1 N – 43° 13' 58.0" и
Е – 27° 47' 48.2", ТК 2 N – 43° 13' 56.5" и Е – 27° 47'
47.2", и геодезически координати: ТК 1 X – 4688420.29
Y – 9630855.75 и ТК 2 X – 4688373.58 Y – 9630834.006,
и надморска височина – 36,4 м. При реализиране на
предвиденото количество няма да бъдат създадени
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допълнителни понижения в съществуващи съоръжения, от които е разрешено водовземане. Проектни
параметри на ползването: дълбочина на тръбните
кладенци до 23 м, експлоатационна колона с диаметър ∅ 168 мм в интервала от повърхността до 23 м,
филтрова част от 4 до 13 м и от 16 до 18 м, засипка
на експлоатационната колона от 23 до 1 м, задтръбна
циментация от 1 м до повърхността; проектен средноденонощен дебит на водочерпене – по 0,5 л/сек
от всеки кладенец; проектен максимален дебит на
водочерпене – по 0,5 л/сек от всеки кладенец; проектно максимално допустимо понижение на водното
ниво – 10,20 м във всеки кладенец. Дейности за проучване на подземните води: опитни водочерпения при
максимално възможния дебит в един от кладенците
и наблюдение на понижението и възстановяването
на водното ниво в черпателния и във втория изграден
кладенец за определяне на хидрогеоложките параметри
в частта от водоносния хоризонт, хидравличен тест при
предвидените максимални дебити на водочерпене и
времето, през което те ще се черпят, като се измерва
понижението на водното ниво във всеки кладенец
при съвместната им работа и възстановяването му в
рамките на денонощието, анализ на актуалния химичен
състав на подземните води. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръженията: от изградените
съоръжения да не се отказва водоснабдяване на други
съседни имоти в рамките на максималния му технически възможен дебит; диаметърът на сондажния отвор
на всяко едно от проектираните съоръжения следва
да бъде 425 мм предвид възможността за проява на
суфозия в разглежданата част от водното тяло. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10571
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за промишлени и
други цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще
бъде изградено в сарматския водоносен хоризонт,
водно тяло BG2G000000N016 – порови води в неоген-сармат – Средна Добруджа, в УПИ ХV-2075,
кв. 27, ул. Витоша, гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, ЕКАТТЕ 14711, при
координати: ТК „Лорд 7 – Генерал Тошево“ N – 43°
41' 59.0" и Е – 28° 01' 27.9". Проектни параметри на
използването: дълбочина на тръбния кладенец 70 м;
кондукторна колона: метална, с диаметър ∅ 426 мм
в интервала от 0 до 27 м и задтръбна циментация в
същия интервал; експлоатационна колона: с диаметър
∅ 219 мм в интервала от 0 до 70 м, циментирана в
интервала 0 – 35 м и чакълеста засипка в интервала
70 – 35 м; водоприемна част (филтри): с диаметър
∅ 219 мм в интервала от 35 до 65 м; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 5,1 л/сек;
проектен максимален дебит на водочерпене – 9,4 л/
сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 3,5 м. Дейности за проучване
на подземните води: описание на шлама и темпа
на сондиране; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане
на водна проба за оценка на актуалното състояние на
подземните води. Условия, при които ще се разреши
изграждане на съоръжението: не се разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейнобитово водоснабдяване; да се изпълнят комплексни
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сондажно-геофизични изследвания за изясняване на
литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Писмени
възражения и предложения от заинтересуваните лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
10572
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за други цели.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в долнокредния водоносен хоризонт, водното тяло
BG1G0000TJK045 – карстови води в Централния
Балкан, в ПИ № 019022, м. Делииванова воденица,
с. Чакали, община Елена, област Велико Търново,
ЕКАТТЕ 80100, при координати на тръбния кладенец: N – 42° 54' 30.9" и E – 25° 59' 16.8". Проектни
параметри на използването: дълбочина на тръбния
кладенец 50 м, експлоатационна колона от РVС тръби
и филтри с диаметър ∅ 160 мм в интервала от 0.0
до 50 м, филтърна част от 5 до 45 м, глинест тампонаж в интервала от 3 м до повърхността, засипка
на експлоатационната колона от 3 до 50 м; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0.1 л/сек;
проектен максимален дебит на водочерпене – 0.4 л/
сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 23.0 м. Дейности за проучване на
подземните води: сондажно-геофизични изследвания;
опитно водочерпене за определяне параметрите на
водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане на водна проба
за оценка на актуалното състояние на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: не се разрешава ползване на черпената
вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване; да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични
изследвания за изясняване на литоложкия строеж на
водоносния хоризонт. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, бул. Мария-Луиза 22.
10573
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за напояване
и други цели. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще разкрие порови води от подземно водно тяло
BG3G000000N018 – порови води в неоген – Пазарджик – Пловдивския район, в имот № 009201,
м Османова могила, с. Стряма, община Родопи,
област Пловдив, ЕКАТТЕ 06447, при координати на
тръбния кладенец: Х – 42° 04.810" и Y – 24° 47.710".
Проектни параметри на използването: дълбочина
на тръбния кладенец до 54 м, експлоатационна РVС
колона с диаметър ∅ 315 мм в интервала от 0,0 до
54 м и затръбна циментация в интервала от 20 м до
повърхността, филтърна част с диаметър ∅ 315 мм от
48 до 20 м и засипка на експлоатационната колона
от 54 до 20 м; проектен средноденонощен дебит на
водочерпене – 8,2 л/сек; проектно максимално допустимо понижение на водното ниво – 5,00 м. Дейности
за проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане
на водна проба за оценка на актуалното състояние
на подземните води. Условия, при които ще се раз-
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реши изграждане на съоръжението: да се изпълнят
комплексни сондажно-геофизични изследвания за
изясняване на литоложкия строеж на водоносния
хоризонт. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната
среда и водите, бул. Мария-Луиза 22.
10574
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за питейно-битови
нужди и напояване. Съоръженията – водовземна
система от 10 бр. тръбни кладенци, ще бъдат изградени в неоген-кватернерния водоносен хоризонт,
подземно водно тяло BG1G00000NQ030 – порови
води в неоген-кватернера – Софийска долина, в
следните имоти: Градска градина, парцел І, кв. 478,
м. „Центъра“, ул. Княз Ал. Батенберг, район „Средец“, София, Столична община – за ТК-1; парцел І,
кв. 494, м. „Центъра“, ул. Г. С. Раковски 92, район
„Средец“, София, Столична община – за ТК-3; площад и градина около храм-паметник „Александър
Невски“, храм „Света София“ и Светия синод, район
„Оборище“, София, Столична община – за ТК-4, 5, 6,
7, 8; градина „Докторски паметник“, ГГЦ, зона Г-12,
кв. 545, район „Оборище“, София, Столична община – за ТК-2, 9, 10, с. Калипетрово, община Силистра,
област Силистра, ЕКАТТЕ 68134, при координати: ТК
1 „СО – Градска градина“ N – 42° 41' 44.4" и E – 23°
19'31.9", ТК 2 „СО – Градина „Докторски паметник“
N – 42° 41' 41.8" и E – 23° 20' 18.2", ТК 3 „СО – Градина
„Руска черква“ N – 42° 41' 45.1" и E – 23° 19' 45.7", ТК
4 „СО – Градина Национална художествена галерия“
N – 42° 41' 45.6" и E – 23° 19' 40.7", ТК 5 „СО – Градина
зад Военен клуб“ N – 42°41' 45.4" и E – 23° 19' 49.6",
ТК 6 „СО – Градина „Александър Невски“ N – 42°
41' 43.8" и E – 23° 19' 54.4", ТК 7 „СО – Градина
църква „Света София“ N – 42°41'47.8" и E – 23° 19'
54.9", ТК 8 „СО – Градина „Галерия за чуждестранно
изкуство“ N – 42° 41' 47.2"и E – 23° 20' 01.7", ТК 9
„СО – Градина „Климент Охридски“ N – 42° 41' 37.4"
и E – 23° 20' 01.8", ТК 10 „СО – Градина „Библиотека
Св. св. Кирил и Методий“ N – 42° 41' 42.2" и E – 23°
20'12.6". Проектни параметри на използването: ТК
1 „СО – Градска градина“; дълбочина 70 м; кондукторна колона от метални тръби с диаметър ∅ 250
мм в интервала от 0 до 18 м и глинест тампонаж в
същия интервал; експлоатационна колона от РVС
тръби и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала
от 0 до 70 м, с гравийна засипка и утайник в интервала 68,0 – 70,0 м; водоприемна част (филтри) от
РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 18
до 66 м. ТК 2 „СО – Градина „Докторски паметник“;
дълбочина 60 м; кондукторна колона от метални
тръби с диаметър ∅ 250 мм в интервала от 0 до 8 м
и глинест тампонаж в същия интервал; експлоатационна колона от РVС тръби и филтри с диаметър
∅ 140 мм в интервала от 0 до 70 м, с гравийна засипка
и утайник в интервала 58,0 – 60,0 м; водоприемна
част (филтри) от РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в
интервала от 8 до 56 м. ТК 3 „СО – Градина „Руска
черква“; дълбочина 45 м; кондукторна колона от
метални тръби с диаметър ∅ 250 мм в интервала от
0 до 16 м и глинест тампонаж в същия интервал;
експлоатационна колона от РVС тръби и филтри с
диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до 45 м, с гравийна засипка и утайник в интервала 43,0 – 45,0 м;
водоприемна част (филтри) от РVС тръби с диаметър
∅ 140 мм в интервала от 16 до 41 м. ТК 4 „СО – Градина
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Национална художествена галерия“; дълбочина 50 м;
кондукторна колона: от метални тръби с диаметър
∅ 250 мм в интервала от 0 до 9 м и глинест тампонаж
в същия интервал; експлоатационна колона от РVС
тръби и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от
0 до 50 м, с гравийна засипка и утайник в интервала
48,0 – 50,0 м; водоприемна част (филтри) от РVС тръби
с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 9 до 46 м. ТК
5 „СО – Градина зад Военен клуб“; дълбочина 50 м;
кондукторна колона от метални тръби с диаметър
∅ 250 мм в интервала от 0 до 16 м и глинест тампонаж в същия интервал; експлоатационна колона от
РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до 50 м, с гравийна засипка и утайник в
интервала 48,0 – 50,0 м; водоприемна част (филтри)
от РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала
от 16 до 46 м. ТК 6 „СО – Градина „Александър
Невски“; дълбочина 60 м; кондукторна колона от
метални тръби с диаметър ∅ 250 мм в интервала от
0 до 14 м и глинест тампонаж в същия интервал;
експлоатационна колона от РVС тръби и филтри
с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до 60 м, с
гравийна засипка и утайник в интервала 58,0 – 60,0
м; водоприемна част (филтри) от РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 14 до 56 м. ТК 7
„СО – Градина църква „Света София“; дълбочина 40
м; кондукторна колона от метални тръби с диаметър
∅ 250 мм в интервала от 0 до 10,5 м и глинест тампонаж в същия интервал; експлоатационна колона
от РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до 40 м, с гравийна засипка и утайник
в интервала 38,0 – 40,0 м; водоприемна част (филтри)
от РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала от
10,5 до 36 м. ТК 8 „СО – Градина „Галерия за чуждестранно изкуство“; дълбочина 45 м; кондукторна
колона от метални тръби с диаметър ∅ 250 мм в
интервала от 0 до 7 м и глинест тампонаж в същия
интервал; експлоатационна колона от РVС тръби
и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0
до 45 м, с гравийна засипка и утайник в интервала
43,0 – 45,0 м; водоприемна част (филтри) от РVС тръби
с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 7 до 41 м. ТК 9
„СО – Градина „Климент Охридски“; дълбочина 40 м;
кондукторна колона от метални тръби с диаметър
∅ 250 мм в интервала от 0 до 6,5 м и глинест тампонаж в същия интервал; експлоатационна колона от
РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до 40 м, с гравийна засипка и утайник в
интервала 38,0 – 40,0 м; водоприемна част (филтри)
от РVС тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала от
6,5 до 36 м. ТК 10 „СО – Градина „Библиотека Св.
св. Кирил и Методий“; дълбочина 65 м; кондукторна
колона от метални тръби с диаметър ∅ 250 мм в
интервала от 0 до 8 м и глинест тампонаж в същия
интервал; експлоатационна колона от РVС тръби и
филтри с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 0 до
65 м, с гравийна засипка и утайник в интервала
63,0 – 65,0 м; водоприемна част (филтри) от РVС
тръби с диаметър ∅ 140 мм в интервала от 8 до 61 м.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене
за водовземната система – 9,2 л/сек, разпределен по
съоръжения, както следва: за ТК 1: 2,6 л/сек; за ТК
2: 1,5 л/сек; за ТК 3: 0,5 л/сек; за ТК 4: 0,6 л/сек; за
ТК 5: 0,5 л/сек; за ТК 6: 0,6 л/сек; за ТК 7: 0,3 л/сек;
за ТК 8: 0,9 л/сек; за ТК 9: 0,5 л/сек; за ТК 10: 1,5
л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене
за водовземната система – 12,3 л/сек, разпределен
по съоръжения, както следва: за ТК 1: 3,3 л/сек; за
ТК 2: 2,0 л/сек; за ТК 3: 0,7 л/сек; за ТК 4: 0,7 л/
сек; за ТК 5: 0,6 л/сек; за ТК 6: 0,7 л/сек; за ТК 7:
0,3 л/сек; за ТК 8: 1,3 л/сек; за ТК 9: 0,7 л/сек; за
ТК 10: 2,0 л/сек. Проектно максимално допустимо
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понижение на водното ниво по съоръжения: за ТК
1 – 15,8 м, за ТК 2 – 13,9 м, за ТК 3 – 17,3 м, за ТК
4 – 14,8 м, за ТК 5 – 16,9 м, за ТК 6 – 13,0 м, за ТК
7 – 14,1 м, за ТК 8 – 17,8 м, за ТК 9 – 19,0 м, за ТК
10 – 14,4 м. Дейности за проучване на подземните
води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне параметрите на водоносния
хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и на
3 степени; вземане водни проби в края на опитното
водочерпене по т. 3.1 и извършване от акредитирана
лаборатория на пълен химичен, радиологичен и микробиологичен анализ на разкритите подземни води,
съгласно таблици А, Б, В и Г от приложение № 1 от
Наредба № 9 за изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Условия,
при които ще се разреши изграждане на съоръжението:
да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични
изследвания за изясняване на литоложкия строеж на
водоносния хоризонт. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, бул. Мария-Луиза 22.
10575
620. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Станата“
в землището на община Нови пазар, област Шумен.
10484
619. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Селище“ в землището на с. Казичене, район „Панчарево“,
Столична община, област София-град.
10485
623. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Пет
могили“ в землището на община Никола Козлево,
област Шумен.
10486
622. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в площ „Иванковец“ в землището на с. Горско Косово, община
Сухиндол, област Велико Търново.
10487
621. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои откриване
на производство за предоставяне на разрешение за
проучване на скалнооблицовъчни материали в площ
„Сухата чешма“ в землището на с. Градец, община
Котел, област Сливен.
10488
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38. – Агенцията за държавни вземания, Регионална
дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК
с постановление № 6498/2002/130376/31.07.2009 г.
възлага върху Владимир Владимиров Димитров, ЕГН
7405250247, с адрес Божурище, ул. Искър 17, Софийска
област, следния недвижим имот – сграда – дърводелска
работилница с площ 180,00 кв. м , на един етаж, в
Божурище, кв. 15, парцел ІІІ, Софийска област, ведно
с правото на строеж.
10510
1. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за преподавател по 05.04.20 английски
език – един, в Департамента за специализирано и езиково обучение със срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1,
ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
10586
276. – Институтът по фуражните култури – Плевен, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 04.01.14 растениевъдство със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в института, Плевен, ул. Ген. Вл. Вазов
89, тел. 064/805 882, 064/805 836, факс 064/805 881.
10537
21. – Столична община на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на парцеларен
план за външен водопровод за промишлено и противопожарно водоснабдяване към обект „Интегрирана
система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община, м. Мало ливаде, с трасе в
землището на с. Долни Богров, ЕКАТТЕ 22304, между
масиви 60 и 64, и в землището на с. Горни Богров,
ЕКАТТЕ 16448, между масиви 12, 18 и 13, 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“.
10612
2. – Община Аксаково, област Варна, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Подземен електропровод, захранващ БКТП“
за ПИ 001289 по КВС на землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, който
засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Генерал Кантарджиево: 000158 – полски път на община
Аксаково, 001284 – община Аксаково, 001285 – н-ци
на Иван Николов Янкушев, 001288 – н-ци на Илия
Костадинов Шишков. Проектът се намира в сградата на общинска администрация Аксаково и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
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 за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
10498
1. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обходен път на Аксаково, община Аксаково, област Варна, който засяга поземлени имоти
по КВС на землище Аксаково: 036010 – Валентин
Пасев Петков; 034009 – „Прайм Пропърти Дивелъпмънтс“ – ООД; 036011 – Асен Николов Кирязов
и Николай Костадинов Кирязов; 034010 – н-ци
Иван Илиев Писарев; 036012 – Милчо Атанасов
Петков; 036016 – Неделя Стоянова Михалева-Аянова; 000129 – ДПФ – МЗГ; 034017 – „Прайм Пропърти
Дивелъпмънтс“; 034018 – Иван Димитров Канлиев;
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034019 – Недялка Михайлова Баева; 034021 – н-ци Кръстю Николов Ставрев; 034040 – Никола Трендафилов
Трендафилов; 036030 – н-ци на Манол Иванов Канлиев;
036032 – н-ци на Ангел Атанасов Желев; 034041 – Мария
Монева Аянова, Николинка Димитрова Димитрова
и Манол Димитров Аянов; 034037 – Ковна Стоянова
Мирчева; 034045 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 034046 – Евдокия Кръстева Казакова; 034023 – полски път на
община Аксаково; 034058 – „Гама Пропъртис“ – ООД;
034025 – н-ци на Георги Иванов Желев; 034059 – „Гама
Пропъртис“ – ООД; 034060 – „Сигма 2003“ – ООД;
034024 – полски път на община Аксаково; 034033 – н-ци
на Георги Янев Георгиев; 034026 – Милка Георгиева
Симова; 034027 – н-ци Христинка Атанасова Василева;
034029 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 352003 – ДПФ – МЗГ;
034055 – Петра Борисова Петкова; 000124 – община
Аксаково; 037003 – „Ем Ди“ – ООД; 037002 – н-ци
Христинка Атанасова Василева; 037100 – Боянка
Атанасова Кирязова; 037007 – Йосиф Димитров Парушев; 000152, 037063 – полски пътища на община
Аксаково; 037111 – „Милкос – Инженеринг“ – ООД;
037032 – н-ци на Стоян Анестев Костов; 037033 – „Деметра“ – ООД; 000355 – ЕТ „Рапид 48 Петър Кръстев“;
037034 – Георги Кръстев Георгиев; 000354 – ДПФ – МЗГ.
Проектът се намира в сградата на общинска администрация Аксаково и всички заинтересувани лица
могат да се запознаят с него. 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 за подробен устройствен план
до кмета на община Аксаково.
10519
1а. – Община Аксаково, област Варна, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план за
техническата инфраструктура – уличен водопровод за
ПИ 039004 по КВС на землище Аксаково, община
Аксаково, област Варна, който засяга поземлен имот
по КВС на землище Аксаково: 000102 – междуселищна пътна транспортна мрежа, 000105 – полски
път и 039004 – друга складова територия – дължина
на трасето 54 м. Проектът се намира в сградата на
общинска администрация Аксаково, дирекция „УТ“,
ет. 4, и всички заинтересувани лица могат да се
запознаят с него. 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 за подробен устройствен план до кмета на
община Аксаково.
10520
431. – Община Враца на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ и във връзка с § 4к, ал. 1 ПЗР на
ЗПСПЗЗ съобщава, че са извършени промени в
плана на новообразуваните имоти кад. № 5010134,
5040074, 9440013, 9440014, 9450293, 9460002, 9470184,
9601953, 9601951, 9640323, 9650036, 9650045, 9650101,
9650192, 9650546, 9660304, 9790058, 9840052, 9840398,
9840522, 9840523, 9840582 в землището на Враца и
на с. Веслец като част от плана на врачанските
лозя, които са изложени в сградата на община
Враца, ул. Стефанаки Савов 6, стая 87. Материалите
са на разположение на гражданите всеки работен
ден – сутрин от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 г. На основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения до кмета на общината във връзка с
плановете и придружаващата ги документация по
отношение на обявените имоти.
10499
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56. – Общинската служба по земеделие – гр.
Долна Митрополия, област Плевен, на основание
чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 27а, ал. 3
ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците, заявителите
(или упълномощени от тях лица) за обезщетяване
със земеделски земи в община Долна Митрополия,
област Плевен, че от 16.ІХ.2009 г. до 18.ІХ.2009 г.
ще бъде извършен въвод във владение на имотите
съгласно изработен и одобрен план за обезщетяване.
Графикът по дати и землища е изложен в общинската
служба по земеделие и в кметствата на селата от
общината. При извършване на въвода във владение
общинската служба по земеделие съставя протокол
по чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
10538
49. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
обявява, че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за линейна инфраструктура,
представляваща подземен електропровод по следното
трасе: ПИ № 11.19, 11.20, 11.26, 11.36, 11.38, 11.51, 11.72,
11.76, 11.78, 11.172, 11.175, 13.154, 14.2, 14.5, 14.6, 14.7,
14.18, 14.26, 14.28, 14.32, 14.33, 15.1, 15.13, 15.23, 15.48,
17.3, 17.6, 17.8, 17.11, 18.1, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16,
150.1, 150.4, за присъединяване на п/ст „Тузлета“ към
електропроводната мрежа, землище с. Топола. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при община Каварна.
Заинтересуваните могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и искания
в едномесечен срок от обнародването.
10589
583. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план на техническата
инфраструктура за външно водоснабдяване за поземлени имоти № 000198, 000279 и 036019 в землището
на с. Богьовци, местност Гоняреви падини, между
каптаж с. Безден и поземлен имот № 036019 в с.
Богьовци, който се намира в сградата на общинската
администрация Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община
Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10497
17. – Община Нова Загора на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът за 2009 г. на
гражданите с доказани жилищни нужди и многогодишни жилищноспестовни вложители е изложен на
информационното табло на общината. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на
обжалване по реда на Адвминистративнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
10588
712. – Общинската служба по земеделие – Пазарджик, на основание чл. 18, ал. 4, 5 и 6 във връзка с
чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава,
че ще бъде проведена повторно анкета за попълване на изработените помощни планове по § 4к,
ал. 1 ЗСПЗЗ за плана на зона по § 4 ЗСПЗЗ за ПИ
№ 000730, местност „Селище“ по КВС землище с.
Паталеница. Съвместното уточняване на границите
на имотите (анкета) започва 14 дни след обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“. Графикът за
провеждане на анкетата и съобщението са изложени в кметство с. Паталеница, община Пазарджик,
Общинската служба по земеделие – Пазарджик, и
сградата на общинската администрация Пазарджик.
Заинтересуваните лица представят на фирмата-изпълнител решенията по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ за
възстановяване правото на собственост в зоната по
§ 4, на Общинската служба по земеделие – Пазарджик,
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а ползвателите – документите за собственост на ползваните имоти, квитанция за плащане и др. или констативни нотариални актове за собственост. Анкетата
ще се проведе съгласно графика в 9 ч. На терена с
участието на фирмата-изпълнител ЕТ „АВИ“ – инж.
Ангел Ибишев – Пазарджик, представител на техническа служба на община Пазарджик, и представител
на Общинската служба по земеделие – Пазарджик.
10517
389. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с иден. № 56722.701.10, 701.13, 701.14,
701.19, 701.2413, 701. 61, 701.64, 701.3110, 701.3011,
701.38, 701.39, 701.40, 701.41, 701.51, 701.2414, 701.2415,
701.2420 в местността „Стража“, землище Плевен,
и парцеларен план за трасе на водопровод до поземлени имоти с идентификатори № 56722.701.38,
701.39, 701.40, 701.51, 701.2414, 701.2415, 701.2420,
701.10, 701.13, 701.14, 701.19, 701.2413, 701. 61, 701.64,
701.3110, 701.3111, преминаващ през поземлени
имоти с идент. № 56722.701.3113, 701.3112, 701.2415,
701.340, 701.115, 701.2386, 701.2387, и парцеларен
план за трасе на електропровод НН до поземлени имоти с идент. № 56722.701.38, , 701.39, 701.40,
701.51, 701.2414, 701.2415, 701.2420, 701.10, 701.13,
701.14, 701.19, 701.2413, 701. 61, 701.64, 701.3110,
701.3111, преминаващ през поземлени имоти с идент.
№ 56722.701.2413, 701.19, 701.11, 701.3110, 701.3011,
701.3113, 701.3112, 701.340, 666.115, 701.2386, 701.2387,
701.50, 701.4, 701.5, 701.6 и 701.1, и парцеларен план
за канал до поземлени имоти с иден. № 56722.701.38,
701.39, 701.40, 701.51.,701.2414, 701.2415, 701.2420,
701.10, 701.13, 701.14, 701.19, 701.2413, 701.61 701.64,
701.3110 и 701.3111, преминаващ през поземлени
имоти с идент. № 56722.701.34, 666.115, 701.2415,
701.41, 701.2386, 701.2387 и 701.3112 в местността
„Стража“, землище Плевен, който е изложен в
община Плевен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лице могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10518
3. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за застрояване за поземлен
имот с идентификатор 56722.48.1 в местността „Акчара“
в землището на Плевен и парцеларен план за трасе
на водопровод до поземлен имот с идентификатор
56722.48.1, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 56722.48.152 и 56722.48.101 в местността
„Акчара“ в землището на Плевен, който е изложен
в община Плевен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10521
758. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на
нов БКТП“ в УПИ I-51, масив 16, м. „Бараката“,
землище на с. Бата, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: № 16009 (нива), собственост
на Станка Петрова Михалева, № 410 (полски път),
собственост на община Поморие, който е изложен
в сградата на община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения на проекта
до община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10516
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5. – Община Симитли на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване, заедно със съответните схеми за имот
№ 1437, кв. 15 по плана на Симитли, който е изложен
в стая 305 в сградата на Общинската администрация – Симитли. Съгласно 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
община Симитли.
10587
700. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на
ПУП за кв. Изток, Твърдица, община Твърдица, който
е на разположение всеки работен ден в стая № 21,
ет. ІІІ в сградата на община Твърдица, пл. Свобода
1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
10590
791. – Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план „Продължение на напорен водопровод
в съществуващи сервитути“ за обект МВЕЦ „Твърдица
1 – 2“ в землище Твърдица, община Твърдица, който
е на разположение всеки работен ден в стая № 21,
ет. ІІІ в сградата на община Твърдица, пл. Свобода
1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
10591

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Йорданка Петрова Неделчева
на решение на ВСС от 3.VІ.2009 г. по протокол № 23
относно утвърждаване на Правила за определяне на
индивидуалните основни месечни заплати на съдии,
прокурори и следователи, по което е образувано
адм.д. № 9341/2009 по описа на Върховния административен съд.
10638
Административен съд София-град съобщава,
че е образувано адм.д. № 5532/2008 по описа на
Административен съд София-град, ІІ отделение, 38
състав, по жалба на Петко Захариев Илчев от София срещу заповед № РД-09-3412 от 16.VІ.2008 г. на
кмета на Столична община. Делото е насрочено за
23.ІХ.2009 г. в 15,30 ч.
10641
Пловдивският административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Аугуста – 91“ – АД,
против чл. 24, ал. 3 от Тарифа за местните такси и
цени на услугите за 2008 г., приета с решение № 67
от 12.ІІ.2008 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря, като
приложение № 1 към наредбата на Общинския съвет
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на община
Хисаря, по което е образувано адм.д. № 1367/2009,
насрочено за 18.ХІ.2009 г. в 14,30 ч.
10639
Пловдивският административен съд, VІІ адм.
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
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от „Аугуста – 91“ – АД, Хисаря, против чл. 24, ал. 3
от Тарифата за местните такси и цени на услуги за
2009 г., приета с решение № 211 от 22.ХІІ.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Хисаря, като приложение № 1
към наредбата на Общинския съвет за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на община Хисаря, по което е образувано адм.д. № 1368/2009, насрочено за
18.ХІ.2009 г. в 13,30 ч.
10640
Карнобатският районен съд призовава Слав Петров
Славов с последен известен адрес Бургас, ул. Иван
Шишман 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 26.Х.2009 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 16/2008, заведено от Веселина Златева Петрова
от Карнобат, по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10642
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3414 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1990/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Актуалинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Банско, ул. Драма 32, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, добив
дърводобив и дървопреработване; търговия с петрол
и петролни продукти; производство на стоки с цел
продажба; комисионни, спедиционни, складова, лизингова дейност и посредничество; международен
транспорт със собствен или нает от други физически
или юридически лица; автобусен международен транспорт; таксиметрови превози; покупко-продажба на
хранителни и промишлени стоки на едро и дребно;
сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност—внос, износ, реекспорт; хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги;
производство на филми, видео- и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; консултантски сделки; покупко-продажба
на автомобили (нови и употребявани); автосервиз.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Христина Сашова Захова, която
го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
39792
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3466 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 2002/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ГМК логистик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Тодор Александров 47, офис 8, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост;
транспортна дейност в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
консултантски услуги и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Йоанис
Кандилис, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
39793
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3238 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 58/2006 промени за
„Галчев рент ком“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на едноличния собственик на капитала
от „Галчев и Ко“ – ООД (преобразувано с решение
№ 1480 от 4.V.2007 г. по ф. д. № 1901/97 в „Галчев и
Ко“ – АД), на „Галчев холдинг“ – АД (променено с
решение № 1747 от 31.V.2007 г. по ф. д. № 1901/97).
39751
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3370 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 1960/2007 вписа акционерно
дружество „Разлог голф клъб“ – АД, със седалище и
адрес на управление Разлог, ул. Стефан Стамболов
1, с предмет на дейност: изграждане, експлоатация,
поддръжка, развитие и управление на голф комплекс
в община Разлог; спортно-развлекателна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, организиране и
провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на спортни, културни, комунално-битови,
информационни, транспортни, рекламни и други
видове услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм; маркетингова и рекламна дейност;
охранителна дейност; преводи на и от чужди езици;
извършване на туроператорска дейност след получаване на изискуеми разрешения и лицензии. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500
поименни налични винкулирани акции с номинална
стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Стоян Стоянов Стоянов, Тодор Славев Иванов,
Борис Дафинов Коцаков, Милен Христов Тодоров
и Томас Патрик Ноел Холанд, представлява се от
изпълнителния директор Стоян Стоянов Стоянов и
е с неограничен срок.
39752
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3358 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 568/99 допуска прилагането на
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Пътнически
превози – 99“ – АД, Благоевград.
39753
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 3357 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 4085/92 допуска прилагане на
годишния счетоводен отчет за 2006 г. на „Пътнически
превози“ – ООД, Благоевград.
39754
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3353
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 917/96 допуска прилагането
на годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Мина
Пирин“ – ЕАД, Симитли.
39755
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3343 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1954/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Зиек – Бо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к.
Еленово, бл. 11, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
сделки с интелектуална собственост; външнотърговски сделки; хотелиерски, туристически, програмни,
информационни импресарски услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговия със селскостопанска, животинска, промишлена продукция, ресторантьорство,
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транспортни, дърводелски, железарски, строителни
услуги и автоуслуги, продажба на двигателни масла
и други авточасти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Крум Здравков
Иванов, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39756
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3324 от
4.Х.2007 г. по ф. д. № 1945/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Корона – текстил“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Марикостиново,
община Петрич, 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; шивашки, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни
услуги; информационни, програмни, импресарски
услуги; внос и износ; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Илиан Асенов Велев и Асен Илиев
Велев, представлява се и се управлява от Илиан
Асенов Велев и е с неограничен срок.
39757
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3332
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 1949/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Гаал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Първомай,
ул. Мануш войвода 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; вътрешни и международни превози на товари и пътници; складови
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг, експорт и импорт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги
Сандов Смилков, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
39758
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3344 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1955/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Динамик консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ж. к. Ален мак, бл. 16, ет. 4, ап. 11, с предмет на
дейност: консултантски и счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови сделки; лизенционни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; транспортна дейност в страната и в
чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други
услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

капитал 5000 лв., със съдружници Цветана Асенова
Дисова и Биляна Стойчева Миразчийска, които го
управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
39759
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3372
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 1962/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сиси стил
1981“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Бачево, община Разлог, ул. Димитър Благоев 53,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни и спедиционни
сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги; ресторантьорство; производство и
продажба на студени и топли закуски, ястия и предястия, скара-бира, чай, кафе и захарни изделия; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг; дърводобив, дървопреработване и
производство на мебели и дограма; превоз на стоки
и товари в страната и в чужбина, селскостопанско
производство, както и други услуги и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Силвия Сашова
Крайнова, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39760
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3386 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1969/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Филипа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Иван Михайлов 58, вх. Б, 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 представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, транспортна дейност в
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елица Асенова Митрева, която представлява
и управлява, и е с неограничен срок.
39761
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3387
от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 1970/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тефо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Дебрен, община Гърмен, ул. Първа 7, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, сделки с недвижими имоти, транспортна
дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, маркетингова и рекламна дейност,
производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска и хранително-вкусова продукция, комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, рекламни,
проектантски, информационни, както и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тефик Ибраимов Сариев, който представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
39762
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3407 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1983/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Чинкаров“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ж. к. Еленово, бл. 35, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; производство
и монтаж на дограма, 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 в страната и в чужбина; производство на
селскостопанска продукция с цел продажба в страната
и в чужбина; комисионни, спедиционни и транспортни
сделки в страната и в чужбина; строителна дейност;
ремонтни услуги; ксерокс услуги; сервизно поддържане, хотелиерски услуги и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Васил Кирилов
Чинкаров, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39763
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3412 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1988/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Джордж ленд транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Долна Градешница, община Кресна, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, вътрешни и
международни транспортни услуги, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, оборудване
и експлоатация на места за паркиране на МПС, внос
и продажба на всякакъв вид моторни превозни средства и мотопеди втора употреба, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посреднически услуги, селски туризъм. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Стоянов Илиев и Георги Иванов Алексиев, представлява
се и се управлява от Георги Стоянов Илиев и е с
неограничен срок.
39764
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3218 от 27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 881/2006 промени
за „Галчев инженеринг“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала Иван Костадинов
Галчев; вписва като едноличен собственик на капитала
„Галчев холдинг“ – АД (рег. по ф. д. № 9017/2007 по
описа на СГС); дружеството се управлява и представлява от управителя Иван Костадинов Галчев.
39765
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3244 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 1821/2006 промени
за „Алми груп“ – ООД: вписва промяна на адреса
на управление от Благоевград, ул. Яне Сандански 5,
вх. Г, ет. 6, ап. 16, на Благоевград, ул. Скаптопара 6.
39766
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3197 от 26.ІХ.2007 г. по ф. д. № 194/2006 промени за „Елформпроект“ – ЕООД: освобождава като
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едноличен собственик на капитала Васил Йосифов
Веселинчев; вписва като едноличен собственик на
капитала Цоня Димитрова Кръстева-Зудова, която
управлява и представлява дружеството.
39767
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3404 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1980/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Авес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Асен Христов 24, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, сделки по изграждане
и експолатация на жилищни и стопански сгради, сделки по изграждане и експлоатация на презентационни
и търговски центрове за управление, обзавеждане,
отдаване под наем и продажба на недвижими имоти,
сделки по представителство и дистрибуция на стоки
и услуги на български и чуждестранни компании,
складови сделки, сделки по изграждане, експлоатация
и управление на търговски обекти за реализация на
промишлени и непромишлени стоки, покупка на
стоки или други стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизинг сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стефан Божидаров Манолев, който представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
39768
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1262 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1978/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Банстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Симитли, ул.
Христо Смирненски 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, туроператорски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
строителство, В и К услуги, отопление. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йордан Василев Стоилов, който представлява
и управлява, и е с неограничен срок.
39769
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3411
от 10.Х.2007 г. по ф. д. № 1987/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Холевас
АС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Генерал Тодоров 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и
в чужбина със собствени или наети моторни превозни
средства, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически,
рекламни, шивашки, бродерийни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Холевас Димитриос, който
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
39770
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3446
от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 1996/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Моникмар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Струмешница, община Петрич, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина
със собствени или наети моторни превозни средства,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Златко
Андонов Златков, представлява се и се управлява от
Георги Симеонов Манолчев и е с неограничен срок.
39771
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3405
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 1981/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Викторио
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Делвинска 17, ет. 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,
покупка на ценни книги с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Илияна Викторова Василева-Андонова, която
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
39772
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3403 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1979/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Амвракия транс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Петрич, ул. Генерал
Тодоров 22, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
кафетерийни или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ставрос Димитриос Василиос и Ставрос
Василиос Харилаос, представлява се и се управлява
от съдружниците и е с неограничен срок.
39773
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3303
от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 1931/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Яким Хри-
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стов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Марица 29, вх. А, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и транспортни сделки в
страната и в чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Яким Стефанов Христов, който
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
39774
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3298
от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 1926/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Зоси 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Сандански,
ул. Пирин 85, с предмет на дейност: външнотърговска
дейност и обменни операции, бартерни, транзитни и
компенсационни сделки; търговско представителство,
посредничество и агентство на фирми и физически
лица в страната и в чужбина; производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход; строителна
дейност и сделки с недвижими имоти, разкриване и
експлоатация на заведения от типа обществено хранене, бутик, дискотеки, електронни и забавни игри;
производство и търговия с алкохолни и безалкохолни
напитки, промишлени и непромишлени стоки, стоки
за бита и стоки за широко потребление с химически
торове, лакове, препарати, семена, течни и твърди
горива, търговия с автомобили и авточасти, автосервиз; ресторантьорска, хотелиерска, оказионна,
комисионна, спедиторска, складова, информационна, звукозаписна, антикварна и ремонтна дейност;
транспортна дейност, добиване и търговия с инертни материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Георги Стоянов
Божинов, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39775
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3371 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 1961/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Раймар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул.
Вардар 90, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, внос и износ на стоки, транспорт в страната и
извън нея, шивашка дейност, производство и търговия
с хранителни, нехранителни стоки, селскостопански
стоки и услуги, посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, покупко-продажби на недвижими имоти,
лизинг, консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Боян
Смиленов Смиленов, който представлява и управлява,
и е с неограничен срок.
39776
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3323
от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 1944/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Аристотел – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Петрич, ул. Самуилова крепост 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; митническо
и търговско посредничество и представителство;
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комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови и лицензионни сделки; сделки с интелектуална
собственост; хотелирески, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, педагогически услуги; сделки с недвижими имоти; сделки
на лизинг; закупуване, изграждане и експлоатация
на заведения за обществено хранене, магазини и
бензиностанции; производство на облекла и обувки.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георгиос Василиос Цигас, който
го управлява и представлява, и е с неграничен срок.
39777
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3342 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 1953/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Висмар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Прилеп 21, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки собствено
производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; сделки с интелектуална собственост;
външнотърговски сделки; хотелиерски, туристически,
програмни, информационни и импресарски услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговия със селскостопанска, животинска, промишлена продукция, ресторантьорство,
транспортни, дърводелски, железарски, строителни
услуги и автоуслуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Марияна Симеонова Пецева, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
39778
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3326
от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 1947/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ниел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добринище, ул.
Александър Стамболийски 41, с предмет на дейност:
производство и продажба на цветя, декоративна растителност и други продукти, необходими за озеленяване
на хотели, паркове и др., строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство
и хотелиерство, туристически, рекламни, транспортни
услуги, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство и
посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Николай Здравков Топузов, който представлява и управлява, и е с
неограничен срок.
39779
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3430 от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 563/2007 промени
за „Флесса“ – ООД: вписва като управител Анелия
Стефанова Стефанова; дружеството се управлява
и представлява от управителите Буркхард Мартин
Флесса, Тино Буркхард Флесса и Анелия Стефанова
Стефанова заедно и поотделно.
39780
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3345 от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 930/2007 промени за
„Влади вес“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 155 000 лв.
39781
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3296 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 390/2006 преобразуването на дружество с ограничена отговорност с
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фирма „Арис – пласт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Крали Марко 8, вх. А,
ет. 6, ап. 20, в еднолично дружество с ограничена
отговорност „Арис – пласт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ул. Крали Марко 8,
вх. А, ет. 6, ап. 20; дружеството е с капитал 5000 лв.;
освобождава като съдружник Ивайло Спасов Петров,
едноличен собственик на капитала е Стойко Ангелов
Табаков, който го управлява и представлява.
39782
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273 вписа с решение № 3350
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 1125/2006 заличаване на
„Шоес Тале“ – ООД.
39783
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа с решение № 3305
от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 590/2005 промени за „Братя
Шпендел“ – ЕООД: вписва пормяна на седалището
и адреса на управление от гр. Гоце Делчев, ул.Солун
19, на София, район „Сердика“, ул. Александър Батенберг 16Б.
39784
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3216 от 27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1001/2005 промени
за „Титанес“ – ЕООД: вписва промяна на седалището
и адреса на управление от гр. Сандански, ул. Места
26, на с. Генерал Тодоров, община Петрич.
39785
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3337 от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 1274/2006 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Ел
Ма – Елена Рупчина“ от Елена Иванова Рупчина на
Мария Георгиева Баненска и я вписа като едноличен
търговец с фирма „Ел Ма – Елена Рупчина – Мария
Баненска“ със седалище и адрес на управление Банско, ул. Тодорин връх 20.
39786
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3355
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 506/2006 преобразуването
на еднолично дружество с ограничена отговорност с
фирма „М И С – стил“ – ЕООД, в дружество с ограничена отговорност с фирма „М И С – стил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Александър Стамболийски 44. Дружеството е с капитал
5000 лв.; вписва като съдружник Николай Антонов
Попов; дружеството се управлява и представлява от
Миглена Симеонова Попова.
39787
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3389 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1972/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Граматикудис Георгиос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. 22 октомври 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупко-продажба на всякакъв вид
промишлени и селскостопански стоки, авточасти и
строителни материали, производство и търговия с
конфекция и трикотажни облекла, обувки и други
изделия от кожа, ишлеме, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, такси-
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метрови услуги, сервизни и административни услуги,
дърводобив и дървопреработване, внос и продажба
на МПС и авточасти, търговия с петролни продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георгиос Граматикудис, който
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
39790
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3413 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1989/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стройметал“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул.
Паул Ленц 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
и/или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и/или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; сервизни и ремонтни услуги;
комисионни, спедиционни и превозни сделки (след
получаване на съответния лиценз или разрешение);
проектиране, предприемачество, покупка, строеж и/
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и/или отдаване под наем в страната и в чужбина;
обработка на метал; лизингови сделки; търговско
представителство и посредничество; хотелиерски и
туристически услуги (след получаване на съответния
лиценз или разрешение); рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги; лизинг; складови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Живков Грачанлиев и Кирил Георгиев
Падарски, които го управляват и представляват заедно
и поотделно, и е с неограничен срок.
39791
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2289 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1313/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калиакра – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Шипка 4, и с предмет на дейност: всякакви дейности
в областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, улов, преработка и търговия с пресни,
замразени и преработени изделия от риба и рибни
продукти, оборудване и експлоатация на специални
помещения за преработка и съхранение на продукти,
предоставяне на хотелиерски и туристически, услуги,
търговски сделки за своя и чужда сметка, внос, износ,
реекспорт на заготовки и готова продукция, маркетинг, реклама и иновации, агентство, посредничество
и представителство, консултантски услуги, сделки с
недвижими имоти и всякаква друга дейност, която
е в рамките на чл.1 ТЗ и не е забранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
дружеството Георги Живков Иванов, който управлява
и представлява.
39518
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 495/2001 за „Левал“ – ЕООД: вписва като съдружници „Фарин“ – АД, Добрич, Господин Георгиев
Христов и Марчо Петков Иванов; вписва промяна
във фирмата от „Левал“ – ЕООД, на „Левал“ – ООД;
вписва дружествен договор; заличава като управител
Ивелин Кирчев Шопов; вписва като управители Веселин Иванов Бакърджиев и Димитър Кирчев Шопов,
които ще управляват и представляват дружеството
само заедно.
39519
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 1179/99 за „Еон“ – ООД: вписва като едноличен
собственик и управител Георги Косев Костов; заличава като съдружник и управител Силвия Атанасова
Георгиева; заличава досегашния предмет на дейност
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на дружеството и вписва нов: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем; покупка на стоки и други вещи
с цел продажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и чужбина; търговско
представителство, агентски и комисионни сделки;
туристически, туроператорски, турагентски, хотелиерски и ресторантьорски услуги; консултантски услуги
и всякаква незабранена от закона дейност; заличава
досегашния адрес на управление; вписва нов адрес
на управление – Добрич, ул. България 1, ет. 5, офис
503; вписва фирмата като „Еон“ – ЕООД; вписва
учредителен акт.
39520
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2287 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1311/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дрийм фишинг тоорс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Нова Камена, ул.
Седма 21, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими вещи, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външно- и вътрешнотърговски
сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
строително-ремонтни услуги, туристически услуги,
туроператорска дейност, хотелиерски, рекламни,
транспортни услуги, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция,
търговия със селскостопански машини, инвентар,
резервни части и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Джеймисон
Бари Танкард, който управлява и представлява.
39521
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2274 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1300/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Д.Н.А. пропърти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ж. к.
Строител 71, вх. Д, ап. 9, и с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Алън Рой Полет, който управлява и представлява.
39522
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2304 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1323/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Джей Ес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Смолница, ул. Десета 10,
и с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Шърли Ан Рийс, който
управлява и представлява.
39523
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 904 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 544/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балкан – Хю“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, бул. Беломорски 68, с предмет
на дейност: посредничество за работа в страната и
в чужбина, транспортна и туроператорска дейност,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, продажба и отдаване под наем на автомобили и
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авточасти в страната и в чужбина, покупка на ценни
книжа с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, тексиметрови или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
всякакви други дейности или услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Хюсеин Буянджук и се представлява и управлява от
управителя Хюсеин Буянджук.
39941
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 917 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 553/2007 дружество
с ограничена отговорност „Компакт – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали, ул.
Шейново 27, с предмет на дейност: внос, износ и
търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и
промишлени стоки, изграждане и експлоатация на
търговски обекти – ресторанти, магазини, кафе-аперитиви, клубове, производство и търговия с тестени
изделия, транспортни услуги, в т. ч. и таксиметрови,
туристически услуги, покупко-продажба на нови и
употребявани МПС и резервни части за тях, производство, изкупуване, преработка и продажба на всякаква
селскостопанска продукция, бартерни сделки, строителна, проектантска и външнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговия на едро и дребно със строителни
материали, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство,
дърводобивна дейност, преработка и пласмент на дървен материал, транспортна и туроператорска дейност,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни сделки,
лизинг, внос и износ, търговско представителство и
посредничество, хотелиерски, ресторантски, туристически, рекламни услуги, както и всякакви други дейности
или услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Юсеин Маджит
Юсеин и Ясен Митков Сариев, които го управляват
и представляват заедно и пооделно.
39942
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 914 от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 550/2007 дружество
с ограничена отговорност „Ефес – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Енчец, област
Кърджали, ул. Десета 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, производство, внос,
износ, търговия с всякакви текстилни изделия, производство, изкупуване, преработка и търговия с всякаква
селскостопанска продукция, търговско посредничество
и представителство, спедиционна, складова, лизингова,
превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска,
ресторантска, туристическа, рекламна, импресарска,
посредническа и бартерна дейност, сделки с интелектуална собственост, отдаване на вещи под наем,
строително-монтажни, авторемонтни, машинописни,
фотографски, финансово-счетоводни услуги, покупка,
продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Шенол Реджеб Ферад и Шенай Енвер Хасан, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
39943
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Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 918 от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 554/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай Пи
Ком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ул. Отец Паисий 17, вх. Б, ет. 1, ап. 20, 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,
вкл. производство и търговия с алкохолни напитки,
търговия с тютюневи изделия, производство и търговия с мляко и млечни продукти, производство,
изкупуване, преработка и търговия с диворастящи
продукти – плодове, гъби, билки и др., търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вкл. таксиметрови
услуги, хотелиерски, туристически, вкл. ловен туризъм,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, компютърни и интернет
услуги, както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър Николов
Чичев, който го представлява и управлява.
39944
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 856 от 19.ІХ.2007 г. по ф. д. № 513/2007 еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ватер“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали, бул.
Сан Стефано 43, вх. Б, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: строително-монтажни работи, В и К дейности,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
добив, преработка и продажба на дърва за огрев и
промишлени нужди, покупко-продажба на автомобили
и авточасти в страната и в чужбина, производство
на стоки с цел продажба, производство, изкупуване,
преработка и пласмент на всякаква селскостопанска продукция, валутна, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, транспортна,
превозна и таксиметрова дейност в страната и в
чужбина, хотелиерска, ресторантска, туристическа,
рекламна, импресарска, посредническа, информационна, оказионна, външнотърговска и бартерна дейност,
отдаване на вещи под наем, строително-монтажни,
авторемонтни, бояджийски, железарски и дърводелски
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ридван Алейтин
Юсуф, който представлява и управлява.
39945
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 877 от 25.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 57/89 вписа промени за „ОЦК“ – АД, Кърджали: вписа промяна в броя на членовете на УС от
4 на 5; освобождава Атанас Георгиев Апостолов като
член на УС; вписва Йордан Тодоров Йорданов и Павел
Димитров Цанков като членове на УС.
39946
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 81
от 6.VІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 53/89 на проверения и приет
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Устра – Холдинг“ – АД, Кърджали.
39947
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1099 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 507/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Фран-

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

генк“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 13, вх. А, ет. 1, ап. 3, и
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
със стоки и услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, строителство и всякакви други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Генко Стефанов Николов
и Магдалена Иванова Кирова, която го управлява
и представлява съгласно договор за възлагане на
управлението от 20.ІХ.2007 г.
39950
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 1008
от 3.ІХ.2007 г. по ф. д. № 433/91 поемане на предприятие
с фирма „Менчи – Ивайло Ивайлов“ на едноличния
търговец Ивайло Киров Ивайлов като съвкупност
от всички активи и пасиви, права и задължения и
фактически правоотношения от Румяна Красимирова
Манева и я вписа като едноличен търговец с фирма
„Менчи – Ивайло Ивайлов – Румяна Манева“.
39951
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1037 от
17.ІХ.2007 г. по ф. д. № 268/2004 вписва в търговския
регистър промени за „АСС инженеринг“ – ООД, Луковит: вписва прехвърляне на дружествени дялове:
Даниел Георгиев Цветков прехвърля 7 дружествени
дяла на Пламен Николаев Проданов, 11 дружествени
дяла от Тони Николаев Проданов на Юрий Симеонов
Събев, 2 дружествени дяла от Драгомир Георгиев
Данков на Йордан Петков Йорданов и 3 дружествени
дяла от Драгомир Георгиев Данков на Юрий Симеонов
Събев; вписва прехвърляне на дружествени дялове
от Драгомир Георгиев Данков на „Состра инженеринг“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 13632/2006 по описа
на СГС); заличава като съдружници Даниел Георгиев Цветков, Тони Николаев Проданов и Драгомир
Георгиев Данков; вписва изменения и допълнения в
дружествения договор от 2.VІІ.2007 г.
39952
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1083 от
21.ІХ.2007 г. по ф. д. № 499/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джули 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ул. Търговска 85, вх. В, ап. 7, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, вкл. търговия
с всякакви горивни продукти и материали, продажба
на стоки от собствено производство в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, вкл. таксиметрови услуги
(след спазване на законовите изисквания), складови
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, консултантски,
преводни, копирни, фотографски услуги, откриване
и поддържане на собствени или наети магазини,
заведения, други обекти, както и всякаква дейност,
образувала предприятие, което по предмет и обем
изисква делата му да се водят по търговски начин.
Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Юлиана Цветанова
Вутева-Георгиева, която го управлява и представлява.
39953
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1022 от 11.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 133/92 вписва поемане на предприятието
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на едноличния търговец Павлинка Радославова Карагьозова с фирма „Павлинка Карагьозова“, Ловеч,
от наследницата є Петя Радославова Карагьозова и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Павлинка
Карагьозова – Петя Карагьозова“, Ловеч.
39954
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1061 от
18.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1684/92 регистрира прехвърляне предприятието на едноличен търговец с фирма
„Наталия Трифонова“, Ловеч, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на „Хранмаг – комерс“ – ООД (рег. по ф. д. № 708/99 на ЛОС).
39955
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1060 от 18.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 38/90 регистрира прехвърляне предприятието
на едноличен търговец с фирма „Наталия – Андон Шейтанов“, Ловеч, като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Хранмаг – комерс“ – ООД
(рег. по ф. д. № 708/99 на ЛОС).
39956
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1047 от
13.ІХ.2007 г. по ф. д. № 405/2007 вписва в търговския
регистър промени за „Винал Валей“ – ЕООД, Ловеч:
вписва прехвърляне на дружествени дялове от „Литекс
Комерс“ – АД, София, на „Хеброс Винпром“ – АД,
София; заличава като едноличен собственик „Литекс Комерс“ – АД, София; вписва като едноличен
собственик „Хеброс Винпром“ – АД, София, представлявано от Румен Първанов Цонев; заличава като
управляващ и представляващ дружеството Радослав
Антонов Димитров; дружеството ще се управлява и
представлява от Радко Димитров Ненчовски; вписва
нов учредителен акт, приет от едноличния собственик
на заседание на съвета на директорите на „Хеброс
Винпром“ – АД, София, на 21.VІІІ.2007 г.
39957
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 900 от
14.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 86/89 допуска прилагането
в търговския регистър на годишния финансов отчет
за 2006 г. на „Четпром“ – ЕООД, Тетевен.
39958
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1178 от
16.Х.2007 г. по ф. д. № 545/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дамянов комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Априлци, ул. Русалийски проход
139, и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; търговска дейност в страната и в чужбина с
всякакви незабранени със закон стоки. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Николов Дамянов с правомощията съгласно
договор за възлагане на управлението от 5.Х.2007 г.
39959
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1152 от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 763/96 вписва промени за „Дестила“ – АД,
Тетевен: заличава като членове на съвета на директорите Камен Славянов Попов и Борислав Василев
Радулов; вписва като член на съвета на директорите
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„Винпром – Троян“ – АД, Троян (рег. по ф. д. № 144/91
на ЛОС), представлявано от Иванка Манойлова Станчева и Станислав Петков Спасов; вписва съвет на
директорите в състав: Павел Дворжачек – председател,
Мартин Дева – член, „Винпром – Троян“ – АД – член,
Станислав Петков Спасов – изпълнителен директор;
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителния директор Станислав Петков Спасов;
вписва изменение и допълнение в устава на дружеството, приети на 11.ІХ.2007 г.
39960
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1127 от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 513/2007 вписва в търговския регистър
прехвърляне предприятието на едноличен търговец
Стилиян Петков Стойков с фирма „Стил – Мик – Стилиян Стойков“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на Цветомир Стилиянов
Петков и го вписва като едноличен търговец с
фирма „Стил – Мик – Стилиян Стойков – Цветомир
Петков“, Ловеч.
39961
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1151 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 14/2000 вписва в търговския регистър
промени за „Дезинфекционна станция“ – ЕООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на 11 450 дружествени
дяла, представляващи 100 % от капитала на дружеството, от Общинския съвет – гр. Ловеч, в качеството
му на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК чрез Минчо
Стойков Казанджиев, кмет на Община Ловеч, на
„ДДД – 1“ – ООД, София (рег. по ф д. № 3690/97 на
СГС), представлявано от Мартин Симеонов Петров;
заличава като едноличен собственик на капитала
Общинския съвет – гр. Ловеч; вписва като едноличен
собственик на капитала „ДДД – 1“ – ООД, София;
дружеството ще се управлява и представлява от Петя
Христова Панова; вписва нов учредителен акт, приет
от едноличния собственик с решение на 25.ІХ.2007 г.
39962
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че с определение
№ 1074 от 20.ІХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 763/96 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Дестила“ – АД, Тетевен.
39963
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1169 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 252/95 вписва в търговския
регистър промени за „Колорадо“ – ЕООД, Ловеч:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мит
ко Христов Мичев на Любомир Стефанов Златарев;
заличава кеато едноличен собственик на капитала
и управляващ дружеството Митко Христов Мичев;
вписва като едноличен собственик на капитала
Любомир Стефанов Златарев; премества адреса на
управление в Ловеч, ул. Търговска 55, вх. Д, ет. 2,
ап. 4; дружеството ще се управлява и представлява
от Любомир Стефанов Златарев.
39964
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2310 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 474/2007 вписа промени за
„Колеги и Ко“ – ЕООД, Плевен: заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството и като
управител Ангел Петров Петров; вписа за едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Динко Димитринов Киров; вписа приемането на нов учредителен акт, подписан от новия
едноличен собственик на 1.Х.2007 г.
39524
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 822 от
2.ІV.2007 г. по ф. д. № 1827/97 допуска прилагането
на годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Авто
свят“ – ООД, Плевен, проверен от регистриран одитор
Маргарита Тихова и приет на 15.ІІІ.2007 г.
39525
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2313 от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 617/98 вписа промени за „Зита“ – ЕООД,
Плевен: увеличава капитала на дружеството от 5000
на 10 000 лв.; вписа като съдружник, управител и
представляващ дружеството Велина Иванова Цветанова; вписа промяна във вида на дружеството от
„Зита“ – ЕООД, на „Зита“ – ООД; вписа промяна
в адреса на управление от Плевен, ул. Карлово 8,
ап. 4, на Плевен, бул. Русе 118; вписа приемането на
дружествен договор съгласно протоколно решение
на ОС от 1.Х.2007 г. Дружеството се управлява и
представлява от Велина Иванова Цветанова и Златко
Маринов Цветанов заедно и поотделно.
39526
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2292 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1471/97 вписа промени за „Паркол ойл“ – ООД, Плевен: заличава като съдружник и
управител в дружеството Никола Георгиев Стефанов;
вписа като съдружник и управител в дружеството
Росен Димитров Паргов; дружеството се управлява
и представлява от досегашния управител Димитър
Герасимов Паргов и Росен Димтиров Паргов заедно
и поотделно.
39527
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2276 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 995/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ресаи
клинк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Преслав 1, вх. А, ет. І, ап. 12, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ,
автосервизни услуги, търговия с горива и смазочни
материали, търговия с цветни и черни метали, производство и реализация на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, транспортни и
спедиторски услуги, комисионна и оказионна дейност,
рекламна дейност, туристическа дейност, сделки с недвижими имоти, информационни услуги, строителство
на сгради, проектиране, поддръжка, ремонт и монтаж
на съоръжения, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Дамян Цветанов Недков.
39528
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2322 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1010/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МИП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Бохот, област Плевен, ул. Бачо Киро
8, и с предмет на дейност: производство на стоки
от хранителен и нехранителен произход, внос и износ, бартерни сделки, откриване и експлоатация на
хотели, ресторанти, закусвални, сладкарници, павилиони и щандове за продажба на стоки и за услуги,
продажба на алкохолни и спиртни напитки и цигари
(след съответни лицензи), траспортни, туристически
и таксиметрови услуги в страната и чужбина, оказионна дейност, комисионна и посредническа дейност,
представителство на други фирми (без процесуално),
строителни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Марио Иванов Петров.
39529
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2317 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1007/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Николи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Русе 87, вх. К, ет. 2, ап. 5, и
с предмет на дейност: покупка, производство, преработка, пласмент и търговия на едро и дребно в
страната и чужбина на селскостопанска и животинска
продукция, хранителни стоки, тютюневи изделия (след
лиценз), стоки за бита и промишлени стоки, маркетинг, търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, консултантски услуги, реклама,
транспортни, спедиторски и таксиметрови услуги на
фирми и граждани в страната и чужбина и услуги
със селскостопанска техника, ресторантьорство и
хотелиерство, туристически услуги, посредничество
при сделки с недвижими имоти, закупуване, строителство, ремонт или преустройство на недвижими
имоти с цел продажба, управление и оценяване на
недвижими имоти (след лиценз), трудова борса, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Оля
Петкова Николова.
39530
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2245 от
2.Х.2007 г. по ф. д. № 959/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алвилия“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Люлин 3, ет. 1, ап. 2, и с
предмет на дейност: проектантски и консултантски
услуги, свързани с проектирането и строителството,
водоснабдяване и канализация, пречистване на водите, инженерингова дейност, изпълнение на СМР
в страната и чужбина, продажба на стоки собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с
цел да ги препродаде в първоначален, преработен
или обработен вид, рекламни, информационни, програмни услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка на ценни книги с цел да ги продаде, складови
сделки, стоков контрол, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Лиляна Иванова
Петкова.
39531
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2222 от
26.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1464/97 допуска прилагането
на проверения от дипломиран експерт-счетоводител и
приет от ОС на акционерите на 20.VІ.2007 г. годишен
финансов отчет за 2006 г. на „ХЕМ“ – АД, Плевен.
39532
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2274 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 989/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Братан и синове“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Заря 11, и с предмет
на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, товарни
и таксиметрови превози, външнотърговска дейност,
внос и износ на промишлени стоки, производство и
продажба на селскостопански и животински продукти,
цветя, птици, пчеларство, оказионен магазин (само
разрешените стоки от закона), шприцьорска дейност,
пластмаси, производство и продажба на произведения
на народните занаяти – сувенири от пластмаса, дърво,
прежда, керамика, благородни метали и скъпоценни
камъни (след съответни разрешителни), бояджийски,
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авторемонтни и тенекеджийски услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки собствено производство, търговия с алкохолни
напитки (след лиценз), цигари (след лиценз), кафе,
сладкарски изделия, топли и студени закуски, сладолед и безалкохолни напитки, покупка и продажба
на петролни и химически продукти и производни на
тях, покупка и продажба на лекарства и лекарствени
средства (след съответно разрешение), охранителна
дейност (след лиценз), рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, проектиране,
строителство, ремонт и реконструкции на топло- и
хидроизолации, изграждане и ремонт на ел. и В и
К инсталации, монтаж и демонтаж на метални конструкции, пътно строителство, мазилки, шпакловки
и цялостно изграждане на жилищни и промишлени
сгради, пътнически и товаротранспортни услуги в
страната и чужбина, битови услуги, търговско представителство (без процесуално) и посредничество,
представителство и агенции на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, внос и износ
на моторни превозни средства, пътни и строителни
машини, селскостопанска техника и инвентар към тях
с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Братан Асенов Асенов.
39533
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2320 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1008/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нави 32“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Мрамор 10, вх. А, и с предмет на дейност: транспорт, спедиция, автосервизни
и автотенекеджийски услуги; външна и вътрешна
търговия (внос и износ) на МПС и ППС; покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти; продажба
на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти и всякакъв вид движими вещи, лизинг,
дистрибуция и международен пласмент; изкупуване,
производство, преработка и продажба в страната и
чужбина на селскостопанска продукция – растителна
и животинска; производство и продажба на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други
видове стоки; посреднически и комисионни услуги;
търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица в страната и чужбина; пътнически
и товаротранспортни услуги в страната и чужбина;
ресторантьорство и хотелиерство; рекламна и информационна дейност (без кино и печат), счетоводна и
консултантска дейност; складова дейност; продажба
на стоки от собствено производство; менителници;
записи на заповед и чекове, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Цолов Христов.
39534
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2326 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1073/97 допуска прилагането
на проверения от независим одитор и приет от ОС
на акционерите на 24.ІХ.2007 г. годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Майр – Мелнхоф – Никопол“ – АД,
Никопол.
39535
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2302 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 976/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кит – 119“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, бул. Русе 35, ап. 2, и с предмет
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на дейност: покупка на стоки с цел продажба, продажба на стоки собствено производство, търговско
представителство (без процесуално) и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, информационни,
програмни и други услуги, ресторантьорство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всички други дейности, незабранени от закона, и с капитал 169 180 лв., разпределен
в 16 918 дяла по 10 лв., представляващ непарична
вноска от ЕТ „КМГ 111 – Кунчо Игнатов“ (рег. по ф.д.
№ 1051/91 на ОС – Ловеч). Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала
Кунчо Атанасов Игнатов.
39536
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2325 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 954/2006 вписа промени за „Виа
спорт“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници
в дружеството Асен Бориславов Илиев, Валентин
Борисов Митев и Юлиян Иванов Генов; заличава
като управители на дружеството Асен Бориславов
Илиев и Валентин Борисов Митев; вписа като едноличен собственик на капитала на дружеството „Брит
инвест“ – АД, Плевен (рег. по ф. д. № 1035/98 на
ОС – Плевен); вписа промяна във вида на дружеството от „Виа спорт“ – ООД, на „Виа спорт“ – ЕООД;
вписа промяна в адреса на управление от Плевен,
ж. к. Дружба, бл. 332, вх. Е, ап. 9, на Плевен, ул.
Мусала 5, Бизнес център „Глория Палас“, офис 8;
вписа приемане на учредителен акт от едноличния
собственик на капитала и подписан от управителя на
9.Х.2007 г. Дружеството се управлява и представлява
от Цветко Ангелов Алексиев.
39537
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2341 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 139/2005 вписа промени за
„Хлебозавод Левски“ – ООД, гр. Левски: заличава
като управител на дружеството Камелия Петрова
Спасова; вписа за управители и представляващи
дружеството: Даниел Петров Ангелов и Татяна Григорова Борисова заедно.
39538
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2088 от
11.ІХ.2007 г. по ф. д. № 999/93 допуска прилагането на
проверения от регистриран одитор и приет на заседания
на УС на Съюза на глухите в България – Централно
управление – София, с решение № 19, отразено в протокол № 5 от 15.VІ.2007 г., годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Тих труд“ – ЕООД, Плевен.
39539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14698/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Екатерина Михайлова – Шумен 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава
Х от ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Екатерина Владкова Михйлова, която
го управлява и представлява.
39318
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 11349/2001 вписва промени за „Окош консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружестве-
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ни дяла от Тинка Стоянова Хаджиилиева на Роберт
Милтон Станев; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Тинка Стоянова Хаджиилиева; вписва като едноличен собственик на капитала
Роберт Милтон Станев; вписва като управител Анна
Велкова Велева; вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 300 000 лв.; дружеството се
управлява и представлява от управителя Анна Велкова
Велева; вписва нов учредителен акт на дружеството.
39369
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 5027/98 вписва промени за „Су Ин“ – ООД:
вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от Чен
Суйнг на У Дзялинг; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Гуо Баошън на У Дзялинг; заличава
като управител Чен Суйнг; вписва като съдружник
и управител У Дзялинг; вписва промени в дружествения договор.
39370
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
27.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 17794/92 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „ТТЛ Контракт“ – ООД.
39371
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 10607/2007 вписва промени за „Мантонег
ро“ – ООД: вписва прехвърляне на 510 дружествени
дяла от капитала на „Мантонегро“ – ООД, както
следва: Сантяго Лопес-Леис Гонсалес прехвърля
17 дяла на „Еланд 352 Промосионес С. Л.“ и 153
дяла на „100 Пер 100 Профит С. Л.“; Хорхе Рамон
Мико Капдевила прехвърля 170 дяла на „Еланд 352
Промосионес С. Л.“; Франсеск Омедес Хасанада
прехвърля 170 дяла на „Еланд 352 Промосионес С.
Л.“; заличава като съдружници Франсеск Омедес Хасанада, Сантяго Лопес-Леис Гонсалес и Хорхе Рамон
Мико Капдевила; вписва като съдружници „Еланд
352 Промосионес С. Л.“ и „100 Пер 100 Профит С.
Л.“; заличава като управители Сантяго Лопес-Леис
Гонсалес и Хорхе Рамон Мико Капделива; вписва
като управител Николас Герреро Гилаберт и Луис
Мигел Герреро Гилаберт; дружеството се управлява и представлява само заедно от всеки двама от
управителите Франсеск Омедес Хасанада, Николас
Герреро Гилаберт и Луис Мигел Герреро Гилаберт;
вписва промени в дружествения договор.
39372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 6799/2007 вписва промени за „Нидос“ – ООД:
вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от
Мария Петрова Милушева на Снежана Стефанова
Петрова; вписва като съдружник и управител Снежана Стефанова Петрова; дружеството се управлява и
представлява от управителите Пепа Георгиева Петрова
и Снежана Стефанова Петрова заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
39373
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 5859/2007 вписва промени за „Евро
фрукт“ – ООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени
дяла от Йордан Василев Мавродиев на Ботьо Павлов
Кандров; вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла
от Йордан Василев Мавродиев на Феим Мустафов
Ферадов; заличава като съдружник Йордан Василев
Мавродиев; вписва нов дружествен договор.
39374
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г.
по ф.д. № 4854/2007 вписва промени за „Индитекс“ – ЕООД: заличава като управител Ивета Любомирова Дандулова; вписва като управител Моника
Любомирова Дондулова.
39375
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4774/2007 вписва промени за „Пропърти
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на
дружеството, от Елиша Флакс на „Дружба Лимитид“;
заличава като едноличен собственик на капитала
Елиша Флакс; вписва като едноличен собственик на
капитала „Дружба Лимитид“, Британски Вирджински
острови; нов учредителен акт.
39376
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. № 7646/2007 вписва промени за „До енд
До“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 100
дружествени дяла от Никола Димитров Додов на
Надежда Юрьевна Кизинец-Бембинова; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител Никола
Димитров Додов; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Надежда Юриевна КизинецБембинова; дружеството се управлява и представлява
от Надежда Юриевна Кизинец-Бембинова; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
39377
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по ф.д.
№ 8640/2007 вписва промени за „Поливин“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Владимир Борисович Поливин на Татяна Ломоносова
Анатолиевна; вписва като съдружник и управител
Татяна Ломоносова Анатолиевна; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Поливин“ – ООД, и се управлява и
представлява от Владимир Борисович Поливин и
Татяна Ломоносова Анатолиевна заедно и поотделно.
39378
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14994/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ес Дабъл Ю Ес Джи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
пл. Папа Йоан Павел II № 5, с предмет на дейност:
шивашки услуги, търговски сделки, управление на
недвижими имоти и посредничество при търговия
с недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска
дейност и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Светлана Уинтърбърн и
Снежанка Димитрова Георгиева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14019/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Оптинвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 169, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба или отдаване
под наем, проучване и изпълнение на инвестиционни
проекти в областта на недвижимата собственост и
по-специално: комплексно проучване, строителство
и ремонт на сгради, обекти и съоръжения с гражданско и промишлено предназначение, задгранично
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строителство и износ на работна сила, научно-изследователска, развойна, консултантска и проектантска
дейност в областта на архитектурата и строителството, конструкторска и предприемаческа дейност,
производство и търговия със строителни материали,
полуфабрикати, строителна техника и офис оборудване в страната и чужбина, превозна и спедиционна
дейност (без железопътен транспорт), туристическа
дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, посредническа
и консултантска дейност при сделки с недвижими
имоти, анализ и статистика на пазара на недвижими
имоти, управление, наемане и отдаване под наем на
недвижима собственост, строително-монтажни работи,
извършване на търговски, финансови и правни сделки
за своя и чужда сметка, търговски представителства
и посредничество, външнотърговска дейност, както
и друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Пламен Георгиев Натов и Светослав
Александров Атанасов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
39177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14958/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Женерал
партнерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ул. Неделчо Бончев
3, с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки, строителни и строително-ремонтни дейности и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Десислав Димитров Николов, който управлява и представлява.
39178
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15320/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пепсико България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Цар Освободител 10, ет. 3, с предмет на
дейност: преработка, изкупуване, търговия и дистрибуция на хранителни стоки, включително, но не само
снакс, хрупкави тестени изделия, ядки от всякакъв
вид, както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона, при условие че, ако се изисква разрешение
или лиценз или регистрация за извършване на някоя
дейност, тази дейност се осъществява след получаване
на такова разрешение или лиценз, съответно след
извършване на такава регистрация. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Сийпойнт Холдингс
Лимитид“, Кипър, и се управлява и представлява от
управителя Сотирис Янополус.
39179
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14544/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елит Билдингс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Славянска 20, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: строителство, обзавеждане, поддръжка,
ремонтиране на битови, административни, промишлени и търговски сгради, дизайн, интериор, екстериор
и обзавеждане на сгради, доставка на материали,
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оборудване и монтаж на инсталации, търговия със
строителни материали, посредничество в областта на
строителството, търговия с недвижими имоти, изпълнение на държавни и общински проекти, вътрешна и
външна търговия, както и други търговски дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Георги Йорданов
Георгиев, който управлява и представлява.
39180
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14552/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Терм инженеринг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, бул. Драган Цанков 46, бл. 1,
вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство, внос, търговия, ремонт, монтаж и поддръжка
на противопожарна техника, проучване и изграждане на пожарогасителни инсталации, консултантска
дейност по отношение на закупуване, внедряване и
експлоатация на противопожарна техника, сервизна
дейност, търговия в страната и чужбина, внос, продажба на едро и дребно, търговско, представителство,
консултантска дейност, посредничество и агентство
на местни и чужди физически и юридически лица,
рекламна дейност и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Пламен
Любенов Томов, Стефан Иванов Вановски и Васил
Богданов Василев и се управлява и представлява от
Пламен Любенов Томов.
39181
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. № 10060/2004 вписва промени за „Айкон“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 21 000 000 лв. на
30 779 150 лв., вписва промени в учредителния акт.
39182
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15053/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Фолия дизайн“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к.
Люлин, бл. 561, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност:
външно-и вътрешнотърговска дейност, автомобилен
дизайн и тунинг, рент-а-кар, международен транспорт
и всички други търговски дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Диян Кирилов Георгиев,
Цветелин Василев Велчев, Мартин Николаев Стоянов
и Светослав Симеонов Васелинов и се управлява и
представлява от Диян Кирилов Георгиев.
39183
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 13514/2005 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „МТрейд – Д“ – АД.
39184
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 13514/2005 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2005 г. на „МТрейд – Д“ – АД.
39185
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 13514/2005 вписва промени за „МТрейд – Д“ – АД:
заличава членовете на надзорния съвет; заличава
членовете на управителния съвет; вписва промяна
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в системата на управление от двустепенна на едностепенна; вписва съвет на директорите в състав:
Вълко Стоянов Вълев – председател, Илияна Николаева Георгиева – зам.-председател, Веселин Милев
Милев и Николай Павлинов Попов; дружеството се
представлява от членовете на съвета на директорите
колективно по реда на чл. 235, ал. 1 ТЗ; вписва промяна в адреса на управление – София, район „Красно
село“, бул. Ген. Тотлебен 85 – 87; вписва нов устав,
приет на общо събрание на акционерите, проведено
на 17.VII.2007 г.
39186
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15009/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ПЛК“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Христо Максимов бл. 35, вх. В, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, продажба на стоки от собствено
производство, 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, вътрешна и външна
търговия, комисионни сделки, предоставяне на консултантски, информационни, рекламни и други услуги
и всички други сделки, за които няма забрана със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Лора Емилова Костадинова и Павел Емилов Костадинов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39187
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14916/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Авиша“ – 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 селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и чужбина, пътнически и товарни, транспортни услуги
в страната и чужбина, вътрешен и международен
туризъм, както и всички други търговски дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Авиху
Зур и Шахаф Гал и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
39188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14998/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джи Ар инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Любата 8, ет. 5, ап. 10,
с предмет на дейност: производство и продажба на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници; инженерингова, консултантска, посредническа,
информационна и маркетингова дейност, екологични
производства; сделки с интелектуална собственост;
външна и вътрешна търговия; търговско представителство и агентство на чуждестранни физически и
юридически лица; комисионни и лицензионни сделки; внос и износ, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Даниела Радева Йорданова,
която управлява и представлява.
39189
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14570/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ес
Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж. к. Дианабад, бл. 29,
вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: строителство, монтажна дейност, сделки с недвижими имоти,
интериор и екстериор, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба, внос, износ и реекспорт на
стоки, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
вътрешен и международен транспорт, агентство, външнотърговска дейност, внос и износ, производствена
дейност, както и всички други дейности, които не са
забранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Георги Стоянов Герганов, който
управлява и представлява.
39190
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14222/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джи енд Джи кепитъл“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на
дейност: консултантски услуги, маркетинг в областта
на продажбите на недвижими имоти, производство
и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина,
програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, търговско представителство и
посредничество, лизинг, всяка дейност, за която се
изисква лиценз, разрешително или регистрация, ще се
извършва след надлежното получаване на съответния
лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Викториан пропъртис“ – ЕООД, „Брийз
кепитъл“ – ЕООД, „Ди Ви дизайн“ – ООД, и Геновева
Иванова Петрова и се управлява и представлява от
Геновева Иванова Петрова и Дарина Станимирова
Върбанова заедно и поотделно.
39191
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13314/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Е 4 лазер системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж. к. Младост 3, бл. 321,
вх. 1, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: лазерно
гравиране и маркиране, лазерно рязане, заваряване
и скрайбиране, производство и търговия на всякакъв
вид лазери и лазерни системи, лазерни медицински
системи, лазерни шоу-системи, лазерни системи
за обработка на материали, осветителна техника,
оптични детайли и уреди и др., покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, рекламни и информационни услуги,
разработване и интегриране на специализиран софтуер, външнотърговска дейност и всякакъв други вид
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Атанас Пенев
Атанасов, който управлява и представлява.
39192
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15000/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джи Ес Лорънс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Евлоги Георгиев 149, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство, посредничество и консултации
в областта на недвижимите имоти, строителството и
други, транспортна дейност, както и всякаква друга
търговска дейност и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Робърт Дейвид Лий Хатфул и Холи
Роуз Бътчър и се управлява и представлява от Робърт
Дейвид Лий Хатфул.
39193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15243/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Вин – кагор“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж. к. Хиподрума, ул. Нишава, бл. 134а, ет. 13,
ап. 121, с предмет на дейност: внос и износ на стоки,
търговия на едро и дребно, строително-ремонтна
дейност, транспорт, услуги и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлозар
Георгиев Славейков и Александър Григоров Първанов
и се управлява и представлява от Светлозар Георгиев
Славейков.
39194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15447/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Модеста пропъртис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. 11 август 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, замяна и
отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство, ресторантьорство,
предприемачество, строителство, рекламна дейност и
всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Ричард Майкъл Джон Лемън, Себастиян
Майкъл Шойфеле и Андреас Николас Полак-Евънс
и се управлява и представлява от Себастиян Майкъл
Шойфеле.
39195
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14479/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Телемах – Х“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Елин Пелин 4, с предмет на дейност:
строителство в страната и чужбина, покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, проектиране, строителство и обзавеждане на сгради, търговия
и управление на недвижими имоти и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Телемах груп“ – ООД (ф.
д. № 12537/2007) и се управлява и представлява от
Петя Антонова Сариева и Щерион Георгиев Сариев
заедно и поотделно.
39196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15012/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пропърти Адвенчърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 36,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: сделки с
недвижими имоти, комисионни сделки, посреднически
сделки, консултантски услуги, както и всички други
незабранени от закона дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Орак консултинг“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителя Полихронис Хапсалис.
39197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13998/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Венебос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадник – Коньовица, бл. 11, вх. Д, ет. 4, ап. 131, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество,
извършване на застрахователно посредничество като
застрахователен агент; организиране и провеждане на
шофьорски курсове; покупко-продажба на недвижими
имоти с цел препродажба; строителство, ремонтни
дейности; отдаване под наем на недвижими имоти
и други търговски дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Снежанка Боянова Колева, която управлява
и представлява.
39198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15268/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Глобал кейтъринг солюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Бурел 72, вх. Б, ет. 4, ап. 7, с предмет на
дейност: производство и продажба на стоки в първоначален обработен или преработен вид, вътрешна
и външна търговия, хранително-вкусова, промишлен
кетъринг, транспортна дейност, реекспорт, лизинг и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Селяхатин Самиев Мъсърлиев, Емил Асенов Олованов, Симеон Василев Цеков
и Владимир Славчев Станимиров и се управлява и
представлява от Селяхатин Самиев Мъсърлиев.
39199
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 2410/2005 вписва промени за „Оптимум
медия“ – ЕООД: заличава като управител Мария Муамелеци, дружеството се управлява и представлява от
Парасхакис Ангелос Павлос и Апостолос Тимелеон
Болкас заедно и поотделно.
39200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IХ.2007 г. по ф. д. № 4526/2005 вписва промени
за „Билд – КМ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Костадин Стоянов Цинцаров
на Ралица Костадинова Цинцарова; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Билд – КМ“ – ООД; вписва като
съдружник Ралица Костадинова Цинцарова; вписва
нов дружествен договор.
39201
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. № 2661/2005 вписва промени за „Проком – България“ – ЕООД: вписва като съдружник Йоаннис
Пападопулос; вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Междуграничен транзитен търговски изложбен
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експортен център „Промахон“ – А.Д., на Йоаннис
Пападопулос; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Проком – България“ – ООД; дружеството се управлява и
представлява от Йоаннис Пападопулос; вписва нов
дружествен договор.
39202
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. № 11585/2005 вписва промени за „Би енд
Би логистик“ – ООД: вписва прехвърляне на 1819
дружествени дяла от „БХБ – 15“ – ООД на „Атаско“ – ООД, и 1819 дружествени дяла от „Би енд
Ко Консулт“ – ЕООД, на „Атаско“ – ООД; вписва
като съдружник „Атаско“ – ООД; вписва промени в
дружествения договор.
39203
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. № 6361/2006 вписва промени за „Джей и
Ел проджект“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Ханс Хайнрих Теодор Леонард
Фишер на Цветан Делчов Шентов, Огнян Кирилов
Серафимов, Димитър Иванов Митушев и Веселин
Аспарухов Бисерински; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Ханс Хайнрих
Теодор Леонард Фишер; вписва като съдружници
Цветан Делчов Шентов, Огнян Кирилов Серафимов,
Димитър Иванов Митушев и Веселин Аспарухов
Бисерински; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Джей
и Ел проджект“ – ООД; вписва като управители
Цветан Делчов Шентов и Веселин Аспарухов Бисерински; дружеството се управлява и представлява
от управителите Цветан Делчов Шентов и Веселин
Аспарухов Бисерински заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
39204
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. № 14447/2006 вписва промени за „Клуб факчъри“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени
дял от Емил Димитров Ангелов на Никола Атанасов
Петков; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла
от Венцислав Георгиев Ганев на Никола Атанасов
Петков; вписва като съдружник Никола Атанасов
Петков.
39205
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. № 15323/98 вписва промени за „Иммобул“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от „Гибор
БСР Юръп“ – БВ на „Атлас естейтс лимитид“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик „Гибор БСР
Юръп“ – БВ; вписва като едноличен собственик „Атлас
естейтс лимитид“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 13023/2007),
заличава като управители Амир Ариел и Едуард Куит;
вписва като управител Уорън Мейс, който управлява
и представлява; вписва изменения в учредителния акт.
39206
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. № 1149/98 вписва промени за „Линднер
България“ – ЕООД: вписва като прокурист Валентин
Любомиров Василев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя на дружеството Вернер
Йозеф Хофман заедно с някои от прокуристите: Владя
Стоянова Чаушева, Валерия Среброва Вълова, Марияна Станчева Тодорова, Лилия Тодорова Цанкова,
Мариана Иванова Матеева и Валентин Любомиров
Василев.
39207
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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. № 10480/2000 вписва промени за „Оптимал – 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Абдулах Нурлах Сикандер на
Адриана Иванова Маринова – 12 дяла, и на Станислав
Богданова Вълчев – 13 дяла; заличава като съдружник Абдулах Нурлах Сикандер; вписва промени в
дружествения договор.
39208
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. № 12791/2004 вписва промени за „Форест
билдинг“ – ООД: заличава като управител Симеон
Ангелов Аначков; вписва като управител Снежана
Миланова Гаджева.
39209
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. № 14763/2006 вписва промени за „Хоризонт“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Мунир Муса Гази; вписва прехвърляне на 25 дружествени дела от Фадуа Немр Хешфе на Мунир Муса Гази;
дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Хоризонт“ – ООД: вписва
промяна в адреса на управление от ул. Борово 59,
вх. 1, ет. 3, ап. 9, на ул. Родопски извор 43; дружеството се управлява и представлява от Нажа Муса
Гази и Мунир Муса Гази заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
39210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15007/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пустинна
роза“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 155, ет. 8,
ап. 36, с предмет на дейност: бръснарски и фризьорски услуги, козметични услуги; маникюр, педикюр,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на
стоки; хотелиерство и ресторантьорство, организиране
и експлоатация на заведения за почивка, спорт и
туризъм, административни услуги и всякаква друга
дейност, разрешена от законодателството при спазване
на всички приложими лицензионни, регистрационни
или други законови изисквания. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Екатерина Димитрова Иванова, която управлява и представлява.
39211
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15084/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фармахит Младост“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж. к. Дружба, ул. Хайделберг
1, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Красимира Тодорова Стоянова,
която управлява и представлява.
39212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14603/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ар
Кей солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Доспат
25,ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: консултантска
дейност, вътрешно-и външнотърговска, производ-
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ствена и сервизна дейност, рекламна, маркетингова
дейност, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж, управление и
сделки с недвижими имоти, всякакъв друг вид търговска дейност по смисъла на закона, незабранена
с нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Венета Параскевова Илиева,
която управлява и представлява.
39213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14813/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Суис туризъм мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Иван
Денкоглу 24, ет.1, с предмет на дейност: проучване,
консултации в областта на хотелиерството и ресторантьорството, управление на хотели, заведения за
обществено хранене, спа-центрове и сходни дейности,
консултации и посредничество при обучението и
набиране на персонал, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и чужбина, външна
и вътрешна търговия с готови стоки и услуги във
всички разрешени от закона форми, експорт и реекспорт, маркетингова и консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Рогри инвест
АГ“ и се управлява и представлява от управителя
Андре Даниел Гриби.
39214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14915/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бейтория
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия; производство
на хранителни, селскостопански и битови стоки;
посреднически и комисионни услуги; търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
пътнически, товарни и транспортни услуги в страната
и чужбина; турагентска и туроператорска дейност
след издаване на съответния лиценз, 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 Пол
Дейвид Батъруорт, който управлява и представлява.
39215
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14469/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мелник хотели“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков 62, вх. А,
ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
строителство, изпълнение на строително-монтажни
и ремонтни работи; търговско представителство и
посредничество, всякаква друга търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Кирил Христосков Николов,
който управлява и представлява.
39216
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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.
№ 8158/2000 вписва промени за „Ким – 2000“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Петър
Любенов Благоев на Калчо Николаев Хинов; вписва
нов дружествен договор.
39217
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. № 2398/2002 вписва промени за „Счетоводна
къща Тина“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Роберт Милтон Станев на Тинка
Стоянова Хаджиилиева; заличава като едноличен
собственик Роберт Милтон Станев; вписва като едноличен собственик Тинка Стоянова Хаджиилиева;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Младост“, ж. к. Младост 3, бл. 325, вх. 2, ет. 3,
ап. 4; вписва нов учредителен акт.
39218
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1087/2003 вписва промени за „Българска спиртоварна
компания“ – АД: вписва промяна в броя членове на
съвета на директорите от четирима на трима; заличава като членове на съвета на директорите Юлиян
Михайлов Белев, Снежана Павлова Арабаджиева,
Веселин Димитров Генев и Николай Недков Добрилов, заличава като изпълнителни директори Юлиан
Михайлов Белев и Веселин Димитров Генев и като
председател на съвета на директорите Николай Недков
Добрилов; вписва като членове на съвета на директорите Валентин Георгиев Димитров, Милена Иванова
Тодорова и Тихомир Митков Петков; дружеството е
със съвет на директорите в състав: Валентин Георгиев
Димитров – председател и изпълнителен директор, Милена Иванова Тодорова – зам.-председател, и Тихомир
Митков Петков, и се управлява и представлява от
изпълнителния директор Валентин Георгиев Димитров.
39219
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. № 10928/2003 вписва промени за „Чек Дежене
България“ – ООД: заличава като управител Габриел Саларич Фернандес де Валдерама; вписва като
управител Марк Бюисон; дружеството се управлява
и представлява от управителите Стилиян Скулиев
Баласопулов и Марк Бюисон заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
39220
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. № 9786/2003 вписва промени за „Зета груп“ – ЕООД:
вписва промяна на седалището и адреса на управление София, район „Средец“, ул. Славянска 19, ет. 2,
ап. 25; вписва нов учредителен акт.
39221
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 4862/2004 вписва промени за „Металкомплектинженеринг“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Матей Веселинов Матев; вписва като член
на съвета на директорите Ваня Василева Григорова.
39222
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. № 9055/2004 вписва промени за „Евробилд къмпани“ – ООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Георги Кирилов Чобански
на „ИПСИК“ – ООД, вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Анелия Кирилова Георгиева
на „ИПСИК“ – ООД, вписва като съдружник „ИПСИК“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
39223
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2007 г.
по ф. д. № 12821/99 вписва промени за „Аксел – АК“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, представляващи целия дружествен
капитал, от Боян Николов Кирилов на Христо Георгиев Владов; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Боян Николов Кирилов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Христо Георгиев Владов; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Възраждане“, бул. Константин Величков 145; вписва
промяна в предмета на дейност: търговия на едро и
дребно – внос и износ, посредничество и агентство,
маркетинг, реклама, бартерни, лизингови, реекспортни
и други операции, свързани с експорт и импорт на
стоки и услуги, хотелиерство, ресторантьорство и
рехабилитаторска дейност, вътрешен и международен
туризъм, производство, изкупуване и преработване на промишлена и селскостопанска продукция,
проектиране, строителство и ремонт, производство
на електроника и уреди за бита на населението,
инженерингова дейност, транспортни, авторемонтни
и битови услуги, други дейности, незабранени със
закон; вписва нов учредителен акт; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Христо
Георгиев Владов.
39224
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по
ф. д. № 12710/99 вписва прехвърляне на предприятието без фирмата на ЕТ „Ник арт син – Николай
Георгиев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Вентрас“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 12061/2007 по описа на СГС).
39225
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по
ф. д. № 9844/2004 вписва промени за „И Еф Джи
лизинг“ – ЕАД: заличава като председател на съвета на директорите Еодорос Каракасис; вписва като
председател на съвета на директорите Димостенис
Баруцос.
39226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14467/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интуишън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж. к. Младост 4, ул. Атанас Москов,
бл. 459, магазин 6, с предмет на дейност: търговия
и производство на различни видове стоки, външна
търговия, международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна
дейност, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ралица
Великова Стефанова и Спас Гаврилов Стефанов и
се управлява и представлява от управителя Ралица
Великова Стефанова.
39227
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 6502/2000 вписва промени за „България холидейз“ – ЕАД: вписва като прокурист Владимир Ваньов
Димитров; допълва предмета на дейност с „обучение
по ски, сноуборд и снежни спортове“.
39228
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф. д.
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№ 2247/2001 вписва промени за „Битко лизинг“ – АД:
вписва увеличение капитала на дружеството от
1 500 000 лв. на 2 500 000 лв. чрез издаване на 1 000 000
нови поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една; вписва актуализиран устав на дружеството.
39229
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 1153/2003 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Честърфийлд“ – АД.
39230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 1153/2003 вписва промени за „Честър
фийлд“ – АД:вписва увеличение на капитала от
собствени средства на дружеството от 50 000 лв. на
650 000 лв., разпределен в 650 000 поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една, чрез издаване на нови 600 000 поименни безналични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва промени в устава
на дружеството, приети на ОС на акционерите, проведено на 19.IХ.2007 г.
39231
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 102/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2003 г. на „Ганчев Инвест“ – АД.
39232
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 102/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2004 г. на „Ганчев Инвест“ – АД.
39233
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 102/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2005 г. на „Ганчев Инвест“ – АД.
39234
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал.4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 102/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Ганчев Инвест“ – АД.
39235
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 102/2004 вписва промени за „Ганчев Инвест“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Мария
Костадинова Спасова; вписва като член на съвета на
директорите Теофил Иванов Тодоров.
39236
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2007 г.
по ф.д. № 2952/2004 вписва промени за „Гея – П
04“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Люлин“, ж. к. Люлин
7, бл. 734, вх. А, ап. 3; вписва промяна на учредителния акт.
39237
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 6459/93 вписва промени за „Графити ББДО“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Милен
Богомилов Герасимов; вписва като член на съвета на
директорите Фани Владимирова Андреева.
39238
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Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39239
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2005 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39240
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2004 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39241
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговия регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2003 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39242
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2002 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39243
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 6459/93 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2001 г. на „Графити ББДО“ – АД.
39244
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2007 г.
по ф. д. № 12975/2007 вписва промени за „Кей енд
Ем инвестмънт енд риъл истейт“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Голамреза
Али Хани Маганаки на Мажид Голам Хосеин Машади; вписва като съдружник Мажид Голам Хосеин
Машади; дружеството продължава дейността си като
„Кей енд Ем инвестмънт енд риъл истейт“ – ООД;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Голамреза
Али Хани Маганаки.
39245
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14584/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ивент София“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж. к. Хиподрума, бл. 142, вх. А, ап. 17, ет. 7, с
предмет на дейност: мениджърски и консултантски
услуги; външна и вътрешна търговия; представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина; комисионна, рекламна и импресарска дейност, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Емануил Бориславов Глушков, който го
управлява и представлява.
39246
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14383/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Бусе – сервиз“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ж. к.
Дианабад, бул. Драган Цанков 46А, вх. Б, ет. 2, ап. 9, с
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предмет на дейност: външноикономическа и търговска
дейност; юридически и икономически консултации на
фирми и физически лица; консултации и маркетингови
услуги между страните на СНГ и ЕС; съдействие при
сертифициране на стоки в България и други страни;
съдействие в издаване на разрешителни за експлоатация на стоки в други страни в т. ч. и в страните
от СНГ и ЕС; представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина;
транспортна, спедиторска и консултантска дейност
в страната и в чужбина; всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана, като за дейностите, за
които се изисква специално одобрение, разрешение на
държавен орган – след получаване на такава. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Сергей Ихно, Дмитро Ихно, Олександр
Ихно и Николай Христов Павлов и се управлява и
представлява от Николай Христов Павлов.
39247
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 13897/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „СПХ инфраструктура“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Шипченски проход 63, ет. 4, с предмет на дейност: инженеринг в областта на строителството, вкл.
маркетинг, предпроектни проучвания; ниско, високо,
екологично, инфраструктурно, промишлено, жилищно,
обществено, подземно и транспортно строителство;
реконструкции, консервации и реставрации; саниране,
преустройства, ремонтно-строителни, монтажни и
довършителни дейности; консултантска, предприемаческа, инвестиционна и експлоатационна дейност и
услуги; покупко-продажба на движимо и недвижими
имущество и управление на недвижимости; добив
на и търговия с инертни, строителни материали и
строителни смеси; производство на и търговия със
строителни конструкции и изделия в страната и в
чужбина, както всякакви други незабранени от законодателството дейности, вкл. и подлежащите на
разрешителни, лицензионни и/или регистрационни
режими – след снабдяване със съответния документ.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Строително предприемачески холдинг“ – ЕООД, и Георги Иванов Георгиев, който го
управлява и представлява.
39248
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.
д. № 2444/96 вписва промени за „Рем груп“ – ЕООД:
заличава като управител Харалампи Василев Димитров; вписва като управител Георги Петров Георгиев; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Георги Петров Георгиев; вписва нов
учредителен акт.
39249
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 9541/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Волво
България“ – ЕООД.
39250
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 9541/2000 вписва промени за „Волво
България“ – ЕООД: премесва седалището и адреса
на управление в София, район „Връбница“, бул.
Сливница 630; вписва промени в учредителния акт
на дружеството.
39251
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14943/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Марти КМД“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ж. к. Овча купел, бл. 602, вх. К, ет. 4, ап. 219, с
предмет на дейност: внос и търговия с товарни, леки
автомобили и строителна механизация; лизингова
и сервизна дейност; външно- и вътрешнотърговска
дейност; транспортна дейност – превоз на стоки,
товари и пътници; комисионна дейност, търговско
посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина; агентство и консултантска дейност;
маркетинг на вътрешния и международния пазар;
покупко-продажба, отдаване под наем и посредничество при сделки с недвижими имоти; проектиране,
изграждане, вътрешно и външно оформление на
строителни обекти; услуги, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закони или други
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Красимир Михайлов Данаилов, който го управлява
и представлява.
39252
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14134/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тракс консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж. к. Младост 2, бл. 209,
вх. 4, ет. 7, с предмет на дейност: счетоводни, консултантски, информационни и интернет услуги; одиторски
проверки и заверки; разработване и внедряване на
приложни софтуерни продукти; вътрешен и международен транспорт и спедиция, както и всякаква друга
търговска дейност, за която не се изисква разрешение
от компетентен държавен орган преди регистрацията
на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димитър Неделчев Димитров, който го управлява и
представлява.
39253
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14976/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стронг сити“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж. к. Лев Толстой, бл. 67, вх. А, ет. 16,
ап. 121, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство и обзавеждане,
отдаване на недвижими имоти под наем, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
хотелиерски, туристически и информационни услуги,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Емил Милков Русимов, който го управлява
и представлява.
39254
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14745/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Багаван“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж. к. Люлин, бл. 107, вх. В, ет. 2, ап. 47, с предмет на
дейност: строителство, ремонт и поддръжка на сгради
и съоръжения, строително-монтажни и строителни-ремонтни услуги, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговия на едро и дребно, внос и износ
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на суровини и продукти, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица и всякаква друга дейност, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Димитър Петров
Димитров, който го управлява и представлява.
39255
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14826/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ел Хама“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Подгумер, район
„Нови Искър“, ул. Св. Димитър 5, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и
услуги, за които няма забранителен или лицензионен
режим; внос, износ; търговско представителство и
посредничество; спедиторска, строителна, транспортна
дейност, консултантски услуги, реклама, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Монир Хадажи и Ласад Агуби и се управлява и представлява
от Светлана Цветанова Хамури.
39256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14657/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Картуунлайк“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж. к. Младост 1, бл. 17А, вх. 9, с предмет на
дейност: графичен и уебдизайн, издателска дейност,
предпечат, реклама, консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ингрид Романова Магалинска и
Стефан Петров Кръстанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
39257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14550/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ефи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ж. к. Зона Б-18, бл. 4, вх. 1, ет. 1, ап. 4,
с предмет на дейност: производство на промишлени
и хранителни стоки и търговия с тях, маркетинг,
реклама, обучение, образование и консултантски
услуги, търговско представителство и посредничество,
транспортна и спедиторска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лилия Станкова Тричкова,
която го управлява и представлява.
39258
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14714/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Лайф трейдинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Витоша 25, ет. 6, вляво, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителство
на недвижими имоти с цел продажбата им и други
дейности в строителството на жилищни и промишлени
стоки (без строителен надзор), продажба на стоки от
собствено производство, хотелиерски и туристически
(след лицензиране), външноикономическа дейност,
представителство, комисионерство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква
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друга търговска сделка или дейност, незабранена със
закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен
режим – след издаване на лиценз или съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Михаил Самуилов
Ракаджиев и Недко Асенов Младенов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
39259
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14950/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Метрополитън еджукейшън
сентър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Юри Венелин 3, ет. 4,
с предмет на дейност: обучение и преподаване на
чужди езици, компютърно обучение, провеждане на
професионални курсове за изработка на графичен и
уебдизайн, организиране, подготовка и обучение на
ученици по различни учебни предмети за кандидатстване в учебни заведения, както и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мария
Владовски, която го управлява и представлява.
39260
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14956/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лот К 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.
к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 5, ет. 14, ап. 56,
с предмет на дейност: счетоводно обслужване, консултантски, експертни, информационни и компютърни
услуги, административно обслужване, маркетингови
консултации и анализи, реклама, комисионерска
дейност, търговия, хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Митю Крумов
Алексиев, който го управлява и представлява.
39261
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14752/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Виел адвъртайзинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Иван Асен II № 7, с предмет на дейност: рекламна
дейност, дистрибуция на рекламни материали, търговска дейност с промишлени, занаятчийски стоки,
произведения на изкуството, внос, износ, реекспорт
на стоки, букмейкърска дейност, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Даниел Ивов Ганчев и Деян Ганчев Върбанов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
39262
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. № 7756/2005 вписва промени за „Фарма
кеър“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Надежда Стефанова Иванова на Диана Здравкова Залозная; заличава като едноличен собственик и
управител Надежда Стефанова Иванова; вписва като
едноличен собственик и управител Диана Здравкова
Залозная, която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
39263
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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. № 3423/2004 вписва промени за „Кам 33“ – ЕООД:
заличава като управител Камелия Иванова Балджиева;
вписва като управител Илка Кирилова Балджиева;
дружеството ще се управлява и представлява от
Илка Кирилова Балджиева; вписва изменение в
учредителния акт.
39264
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. № 4290/2002 вписва промени за „Борогруп
травел Лондон“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 400
дружествени дяла от „Адамко“ – ООД, на Ангелина
Недялкова Димитрова; заличава като едноличен собственик „Адамко“ – ООД; вписва като едноличен собственик Ангелина Недялкова Димитрова; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Средец“, ул. Николай Гогол 20, ет. 2, ап. 10; вписва
нов дружествен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Ангелина Недялкова Димитрова.
39265
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по
ф. д. № 9053/2004 вписва промени за „София пласт
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Любка Асенова Пейчева на Ботко Ботев
Йотов, 4 дружествени дяла от Любка Асенова
Пейчева на Кирил Любчов Богданов и 5 дружествени дяла от Любка Асенова Пейчева на Максим
Петров Георгиев; заличава като съдружник и управител Любка Асенова Пейчева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Максим
Петров Георгиев, Кирил Любчов Богданов и Ботко
Ботев Йотов заедно и поотделно; вписва промяна
на дружествения договор.
39266
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14814/2007 вписа в търговския регистър дружеството с ограничена отговорност „Миракс 6“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Костентски водопад, бл. 110, вх. Г, ет. 5,
ап. 69, с предмет на дейност: маркетинг, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство
и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Радостин Валентинов Динков и Милена
Иванова Енчева и се управлява и представлява от
управителя Радостин Валентинов Динков.
39267
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 15312/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Идеал стандарт БК
България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Позитано 7, офис 21,
с предмет на дейност: търговско представителство,
посредническа дейност в областта на търговията и
услугите, рекламни и маркетинг дейности, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона (след получаване на необходимите лицензии
или разрешения, когато такива се изискват от закона). Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ – Б.В., Холандия.
Дружеството е със съвет на директорите от 3 чле-
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нове с мандат една година в състав: Стивън Уилям
Барнс – председател и изпълнителен директор, Майкъл
Фентън Гос – заместник-председател, и Шон Майкъл
Доърти, и се представлява от изпълнителния директор
Стивън Уилям Барнс.
39122
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15071/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Промалп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 30, ет. 10,
ап. 47, с предмет на дейност: строителство, монтажни, ремонтни и инсталационни работи, оказване на
услуги, свързани с достъп до труднодостъпни места
и обекти, както и всякакви други дейности, за които
липсва законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Латина Йорданова Роячки,
която го управлява и представлява.
39123
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15208/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ню фейс медиа“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна 3, бл. 329А, вх. Б, ет. 6, ап. 57, с
предмет на дейност: рекламна дейност – проектиране, печат, разпространение на рекламни материали,
производствена, информационна, консултантска,
маркетингова, търговска, външнотърговска дейност,
представителство, комисионерство, посредничество
на български и чуждестранни фирми и физически
лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, разрешена от закона, като посоченият предмет
на дейност се осъществява в страната и в чужбина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Мончев Манов и Петьо Якимов
Петруняшев и се управлява и представлява от Иван
Мончев Манов.
39124
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 15299/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Болкан Еко парк“ – 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
вятърни централи и фотоволтаични модули, продажба на произведената електрическа енергия чрез
изграждане или присъединяване към съществуващи
електропроводи. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.,
със съвет на директорите в състав: „Маккап“ – АД
(рег. по ф.д. № 28583/93) – председател, 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.
39125
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15381/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Катерикас бизнес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 83 – 85, ет. 2, ап. 9, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид,
продажа на стоки, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, както и всякаква
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друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Елмлейх Сървисис лимитед“
и се управлява и представлява от управителя Ендрю
Морей Хон Ендрю Стюърт.
39126
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14536/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сентрал А 24“ – 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,
проектиране и строителство, комисионна и консигнационна дейност, ноу-хау, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и юридически лица, импорт-експорт,
транспортна дейност, туроператорска и туристическа
агентска дейност, рекламна дейност, ресторантьорство
и хотелиерство, консултантска дейност, предметът на
дейност на дружеството включва и осъщестяването
на всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона, 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 управлява и представлява
от Кристофър Майкъл Саймънс.
39127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14906/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Триумф консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Марко Балабанов 2А, ет. 1, офис
104, 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, външно- и вътрешнотърговска дейност
със стоки и услуги от всякакъв вид, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, дизайн, консултантска дейност, информационно обслужване, медийна
продукция и дейност, покупка, продажба, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти, вкл. и с цел продажба и отдаването им под наем, като за дейностите,
за които е необходимо издаването на разрешение или
лиценз, тяхното извършване ще започне след получаването на съответното разрешение или лиценз и
друга дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Анатоли Руменов
Лалчев, който го управлява и представлява.
39128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14867/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Голдмак“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Отец Паисий 22, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, сделки с
недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на бита,
производство и търговия с мебели, всички видове
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вътрешнобитово и офис обзавеждане, текстилни и
кожени изделия, строителни материали, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
вътрешни и международни пътнически и товарни
превози, животновъдство, производство и търговия
с хранителни продукти, добив, преработване и търговия с петролни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност с автомобили, резервни части и
аксесоари за автомобили, строителна и монтажна
техника, проектиране и изграждане на всякакви жилищни, административни и производствени сгради
и комплекси, инфраструктурни проекти, пътища и
съоръжения, както и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Дженгиз Кая и
Сербюлент Алдъкачтъ и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
39129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14909/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ
акомодейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Цар Асен
35, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: управление и
поддръжка на недвижими имоти, отдаване под наем
на апартаменти, стаи и къщи на хотелски принцип,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетингова, информационна, консултантска,
комисионна, рекламна, лизингова и транспортна
дейност, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
Интернет услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стела Петрова Стойчева,
която го управлява и представлява.
39130
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2007 г. по ф.д.
№ 991/2007 вписва промени за „Дариз – М“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100% от капитала на дружеството, от Симеон
Петров Симеонов на Цветослава Иванова Петрова;
заличава като съдружник Симеон Петров Симеонов; вписва като съдружник Цветослава Иванова
Петрова; дружеството се управлява и представлява
от управителя Симеон Петров Симеонов; вписва нов
учредителен акт.
39112
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по ф.д.
№ 3196/2007 вписва промени за „Балканика груп“ – АД:
вписва промяна на наименованието от „Балканика
груп“ – АД, на „Балканика холдинг груп“ – АД; вписва промяна на броя, вида и номиналната стойност
на акциите, както следва: дружеството е с капитал
100 000 лв., разпределен в 100 000 поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.;
вписва промяна на предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, придобиване,
управление и продажба на облигации, придобиване,
оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва, финансиране на
дружества, в които холдинговото дружество участва;
вписва нов устав, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 27.VIII.2007 г.
39113
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15706/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „НСБП сервиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, бул. Ботевградско шосе 247, с предмет на
дейност: отдаване под наем и лизинг на превозни
средства, транспортна и спедиторска дейност, маркетингова, консултантска, проектантска, строителна,
ремонтна и инженерингова дейност в областта на
експлоатацията и поддръжката на сгради, търговско
представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външнотърговска дейност, арбитраж и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Национално сдружение на българските
превозвачи“ – сдружение с нестопанска цел в частна
полза, и се управлява и представлява от управителя
Красимир Стефанов Лалов.
39114
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14466/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Диамант консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Мадрид 55, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: вътрешнотърговска и външноикономическа
дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, консултантска дейност в областта на продажбите и отдаването
под наем на недвижими имоти, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, управление на проекти за недвижими имоти и стратегическо планиране, инженерингова
дейност, строителна и ремонтно-монтажна дейност,
реклама, дизайн и маркетинг, консултантски услуги,
транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство и всички други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Светла Асенова
Котева, която го управлява и представлява.
39115
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13467/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Комазела БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Дамян Груев 1, ет. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество,
агентство и реклама, вътрешна и външна търговия и
всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Комазела
консултинг“ – ЛТД, и се управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
39116
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.X.2007 г. по ф.д.
№ 10752/2007 вписва промени за „Нова българска
медийна група холдинг“ – ЕАД: дружеството продължава дейността си като акционерно дружество
„Нова българска медийна група холдинг“ – АД; вписва
нов устав, приет на ОС на акционерите, проведено
на 5.X.2007 г.; вписва нов съвет на директорите в
състав: Ирена Ангелова Кръстева – председател на
СД и изпълнителен директор, Александър Кирилов
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Георгиев – зам.-председател, и Венета Костадинова
Николова, и се представлява от изпълнителния директор и председател на СД Ирена Ангелова Кръстева.
39117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15694/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ла Солана София“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82, с предмет на
дейност: посредничество при сделки с недвижими
имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, управление на сгради, строителство на недвижими имоти и всякаква друга дейност,
незабранена от законите на Република България,
всяка дейност, за извършването на която се изисква
лиценз, ще се извършва след надлежното му получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5600 лв., със съдружници Лаура Марти Арис, Рамон
Травериа Филат, Алберто Травериа Филат, Жорди Тер
Алсуета, Луис Тора Гарсия, Рафаел Родригес Кастило
и Алфредо Фернандес Моралес. Дружеството се управлява и представлява от Лаура Марти Арис, Рамон
Травериа Филат, Алберто Травериа Филат, Жорди Тер
Алсуета, Луис Тора Гарсия, Рафаел Родригес Кастило,
Алфредо Фернандес Моралес и Хорхе Рамон Мико
Капдевила заедно и поотделно.
39118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14981/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Доян
агро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Ген. Тотлебен 30 – 32,
ет. 7, с предмет на дейност: закупуване, наемане,
стопанисване и обработване на земеделска земя,
производство на непреработена и/или преработена
земеделска продукция, търговия на селскостопанска
продукция от растителен и животински вид с цел
продажба на вътрешния и външните пазари, търговско представителство и посредничество и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Доян“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителя Емануил
Янков Манолов.
39119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14264/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Тримеджикгруп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Анжело Ронкали 12, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: организиране и провеждане
на хазартни игри, строителство, инженерингова и
ремонтна дейност, търговия с авточасти и консумативи, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, други сделки и търговска дейност,
незабранени от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Петър Филипов Георгиев, Теодор Христов Гонев и
Антон Ангелов Ангелов и се управлява и представлява
от Петър Филипов Георгиев.
39120
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15050/2007 вписа в търговския регистър едноличо
дружество с ограничена отговорност „Ай 4“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Христо Ковачев 12, с предмет на
дейност: строителни и строително-ремонтни дейности,
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сделки с недвижими имоти, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йоханнес Ван Хаувелинген,
който го управлява и представлява.
39121
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.IX.2007 г. по ф.д.
№ 12902/99 вписва промени за „Унисофтуеър“ – АД:
вписва промени в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 2.VII.2007 г.; заличава
като член на съвета на директорите Спиридон Йоаннис Аргиропулос; вписва като член на съвета на
директорите Биляна Христова Ботева.
39102
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
25.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 12902/99 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Унисофтуеър“ – АД.
39103
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 10203/2000 вписва промени за „Новика комерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Владимир Димитров Добрев на Николета
Кръстева Кадиева; заличава като съдружник и управител Владимир Димитров Добрев; вписва като
съдружник и управител Николета Кръстева Кадиева;
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Подуяне“, ж.к. Левски В, ул. Поп
Груйо 84; дружеството се управлява и представлява
от Антоний Иванович Кадиев и Николета Кръстева
Кадиева заедно и поотделно; вписва нов дружествен
договор.
39104
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 13500/2000 вписва промени за „Ескуадро
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мариел Николаев Самсонов на
Антон Мариел Самсонов; заличава като едноличен
собственик на капитала Мариел Николаев Самсонов;
вписва като едноличен собственик на капитала Антон
Мариел Самсонов; вписва промяна на наименованието
от „Ескуадро България“ – ЕООД, на „Самсон Йотинг“ – ЕООД; вписва промяна на предмета на дейност,
както следва: проектиране, производство и експлоатация на ветроходни и моторни яхти, мениджърски и
консулутантски услуги, външна и вътрешна търговия,
представителство (без процесуално), посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, комисионна дейност, както и други дейности, незабранени от
законите. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Мариел Николаев Самсонов; вписва
промени в учредителния акт.
39105
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по ф.д.
№ 12925/2000 вписва промени за „Меком“ – АД:
вписва промяна в номиналната стойност на акциите
от 100 лв. на 1 лв.; вписва увеличение на капитала от
3 231 000 лв. на 53 414 000 лв.; капиталът е увеличен
с непарична вноска – апорт на дялове и акции на
стойност 50 183 000 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от
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3.X.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение – I състав, по дело № 472/2007; вписва промяна
във вида на акциите от налични поименни акции с
право на глас в безналични поименни акции с право
на глас; вписва промени в устава на дружеството,
приет на общо събрание на акционерите, проведено
на 3.X.2007 г.
39106
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 1385/2001 вписва промени за „Конте“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Роберто
Прамаджоре на Иван Станев Пенев; заличава като
съдружник и управител Роберто Прамаджоре; вписва
като съдружник и управител Иван Станев Пенев;
вписва нов дружествен договор.
39107
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IX.2007 г.
по ф.д. № 10686/2003 вписва промени за „Саут
парк“ – ООД: вписва промяна в седалището и адреса
на управление – София, район „Лозенец“, ул. Богатица
36; вписва нов дружествен договор.
39108
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 13313/2005 вписва промени за „Юнайтед
медия“ – АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване
на нови 950 000 акции с номинална стойност 1 лв.
Капиталът на дружеството е разпределен в 1 000 000
поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва
промени в устава, приети на ОС на акционерите,
проведено на 24.IX.2007 г.
39109
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г.
по ф.д. № 5192/2006 вписва промени за „Пирин
Вию“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от „България инвестмънт груп“ – ООД, на „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД; заличава
като едноличен собственик „България инвестмънт
груп“ – ООД; вписва като едноличен собственик
„Българо-израелска инвестиционна група“ – АД;
вписва нов учредителен акт.
39110
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 12907/2006 вписва промениза „Ник травъл“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от „Софинвест груп“ – ООД, на Асен Николов
Шапкаров; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Павел Солодчик на „АСМ – консулт“ – ООД;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Николай Петров Алексиев на „АСМ – консулт“ – ООД;
заличава като съдружници „Софинвест груп“ – ООД,
Николай Петров Алексиев и Павел Солодчик; вписва
като съдружници „АСМ – консулт“ – ООД, и Асен
Николов Шапкаров; заличава като управител Николай Петров Алексиев; дружеството се управлява и
представлява от управителя Асен Николов Шапкаров;
вписва промени в дружествения договор.
39111
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 1648/91 вписва прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Проект – ВС – Валери Стоилов“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения
на „Проект – ВС“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 5624/2007
по описа на СГС).
39092
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 26579/91 вписва промени за „Телетек“ – ЕООД:
вписва промяна в правната форма на едноличния
собственик на капитала от „Телетек груп“ – ООД,
на „Телетек груп“ – АД; вписва изменение на учредителния акт на дружеството.
39093
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 14316/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Плей арт ВИП“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 69, ет. 2, ап. 5, с предмет
на дейност: организиране на атракционни забавления,
на увеселителни програми, карнавали, забави, игри,
извършване на декорации и аранжировка с цветя,
организиране на шоуспектакли за деца и възрастни,
както и извършване в страната и в чужбина на всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Соня Димитрова Алексиева,
която го управлява и представлява.
39094
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 10211/2007 вписва промени за „Коме Прима“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла от Жан-Франсоа Ребур на Дидие Сюел; заличава
като едноличен собственик и управител Жан-Франсоа Ребур; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Дидие Сюел, който управлява
и представлява дружеството.
39095
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14329/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Таймекс груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район Лозенец“, ул. Капитан Андреев 19, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: продажба и сервиз на противопожарна
техника, системи за видеонаблюдение и контрол на
достъпа, сигнално-охранителни системи, слаботокови
кабелни системи, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство
и посредничество, реклама, консултантски услуги,
транспортна дейност, хотелиерство, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петър Георгиев
Сотиров, който го управлява и представлява.
39096
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14887/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Скорпио дизайн“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна, бул. Възкресение 19, с предмет
на дейност: дизайн и рекламна дейност, вътрешно- и
външнотърговски сделки, производство и търговия
с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и
селскостопански стоки, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всички други
търговски сделки и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Емилов Греков и Николай
Цветков Николов и се управлява и представлява от
съдружниците само заедно.
39097
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14062/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „РД инженеринг транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 41, вх. А, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: строителство и проектиране,
транспортни услуги, търговия с различни видове стоки
и услуги, производство и продажба на индустриални
стоки и стоки за бита, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Радослав Дионисиев Цветков и Николай Николаев
Маринов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39098
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14855/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Юбад – Торо“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Цар Освободител 14, ет. 1, с предмет на дейност:
дейности, свързани с покупко-продажба, управление
и маркетинг на недвижими имоти, строителство и
финансиране на недвижими имоти, лизингови и
консултантски услуги, търговско посредничество и
представителство, комисионни и спедиционни услуги,
сделки с интелектуална собственост и всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Роналд Тод Робинсън и Джон Дейвид Бътс и
се управлява и представлява от Джон Дейвид Бътс.
39099
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15571/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „К енд Т груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
кв. Мотописта, бл. 10Е, вх. Б, ет. 3, ап. 4, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство,
транспортни и превозни услуги, търговия с метали и
метални изделия и всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Татяна Димитрова
Дойкова и Камелия Живкова Ризакова и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39100
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14637/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Георг метал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел, бл. 527, вх. А, ет. 6, ап. 13,
с предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, внос, износ, реекспорт, продажба на
едро и дребно на промишлени стоки, стоки за бита,
модни и луксозни стоки, строителство, вътрешен и
международен транспорт и спедиция, хотелиерство
и ресторантьорство, маркетинг, реклама, търговско
представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и
отделни търговци, консултантска дейност, търговия с
черни и цветни метали (след издаване на съответното
разрешение) и всякаква друга, незабранена със закон
или друг нормативен акт стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител Георги
Илиев Георгиев, който го управлява и представлява.
39101
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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. № 1373/2002 вписва промени за „Адрет“ – ООД:
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев,
бл. 68, ап. 51; вписва промяна в дружествения договор.
39148
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.
д. № 1109/2002 вписва промени за „Булбанк лизинг“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик
„Булбанк“ – АД; дружеството продължава дейността
си като акционерно дружество „Булбанк лизинг“ – АД;
вписва изменения и допълнения в устава съгласно
протоколно решение от 3.VIII.2007 г.
39149
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
3.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 3156/2000 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Еврокакао“ – ЕООД.
39150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14778/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фармал – България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 38, ап. 18, с предмет на дейност: търговия на
едро (след получаване на необходимите разрешения), с
лекарствени средства, санитарно-хигиенни материали,
витамини и хранителни добавки, сурови фармацевтични субстанции, рекламна дейност, транспортна
и спедиторска дейност, външнотърговска дейност,
вкл. внос, износ, реекспорт и бартерни операции,
консултантска дейност, комисионна, складова и
лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и чужбина и всякаква
друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Фармал“ – АД,
Р. Хърватска, и се управлява и представлява от управителя Томе Петков.
39151
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15378/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Шамони – ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж. к. Младост
4, бл. 418, вх. 1, секция „Г“ – магазин 6, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно на промишлени стоки, дистрибуция на стоки, туристическа
дейност и туроператорски услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство и предприемачество, фризьорски, козметични услуги, реклама и
маркетинг, проучване, проектиране и строителство,
сделки с недвижими имоти, други дейности, за които
няма законови забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Милена Борисова Милевска,
която управлява и представлява.
39152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15041/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Златка
Димитрова – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен 34,
с предмет на дейност: търговия на дребно с ле-
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карствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Златка Василева Димитрова,
която управлява и представлява.
39153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15321/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джи енд Джи
сървисис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Три уши 10, офис
сграда 6, офис 3А, с предмет на дейност: търговия
с всякакъв вид стоки и услуги, в т. ч. на дребно и
на едро; вътрешно- и външнотърговска дейност;
покупко-продажба на стоки с цел препродажба в първоначален и/или преработен вид, покупко-продажба
на недвижими имоти и всякакви услуги в областта
на строителството; транспортни услуги; откриване
на филиали и клонове на дружеството в страната и
чужбина; представителство на чуждестранни и местни
юридически и физически лица; външноикономическа
дейност, включително образуване и участие в задгранични дружества в страната и чужбина; разработка
на инвестиционни проекти; маркетинг, инженеринг,
реклама и мениджърска дейност, производство на
стоки за бита и промишлеността; посредническа и
комисионна дейност; както и всички други дейности
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Джорджо Джовани Мария
Джели, който управлява и представлява.
39154
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 1828/2007 вписва промени за „Ейнджъл
девелопмънтс“ – ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район
„Лозенец“, ул. Милин камък 8, ет. 1, ап. 1, в Разлог,
ул. Възраждане 3, ет. 3, ап. 8; вписва промяна на
дружествения договор.
39137
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. № 13506/2006 вписва промени за „Реекзе“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Антонио Иванов Захариев на Георги Иванов
Тодоров; заличава като съдружник Антонио Иванов
Захариев; вписва като управител Борислав Йорданов
Стоянов; дружеството се управлява и представлява
от управителите Георги Иванов Тодоров и Борислав
Йорданов Стоянов заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
39138
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. № 6757/2005 вписва промени за „БРГ“ – ООД:
вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла от Гроздан
Колев Широв на Владимир Печев Вълчев; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Борис Павлов
Накев на Владимир Печев Вълчев; вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Борис Павлов Накев
на Борис Ангелов Йорданов; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Руслан Веселинов Златев на
Борис Ангелов Йорданов; заличава като съдружник
Борис Павлов Накев; вписва като съдружници Владимир Печев Вълчев и Борис Ангелов Йорданов;
вписва като управител Руслан Веселинов Златев;
дружеството се управлява и представлява от Руслан
Веселинов Златев и Гроздан Колев Широв поотделно;
вписва изменение в дружествения договор.
39140
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 10221/2005 вписва промени за „Агро мел“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Живко
Тодоров Куртев; вписва като член на съвета на директорите „Конимо“ – АД, представлявано от Живко
Тодоров Куртев; дружеството се представлява от
Десислава Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълев,
Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано от Живко Тодоров Куртев, колективно.
39141
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 10221/2005 г. на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Агро
мел“ – АД.
39142
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 12284/2005 вписва промени за „ИБГ. БГ“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала от 50 000 на 80 000 лв.;
капиталът е разпределен в 80 000 обикновени поименни акции с право на един глас с номинална
стойност 1 лв.; вписва нов устав, приет на ОС на
акционерите, проведено на 19.IХ.2007 г.; дружеството
продължава дейността си като акционерно дружество
„ИБГ.БГ“ – АД.
39143
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. № 13253/2005 вписва промени за „Вайбрейшън
серамикс“ – ООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Красно поляна“,
ж. к. Разсадника,бл. 14А, вх. Б, ет. 10, ап. 46; вписва
промяна в дружествения договор.
39144
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. № 14197/2004 вписва промени за „Адонис – Рей“ – ООД: заличава като управител Абдул
Рахман Суед; вписва като управители Хусиен Абуаси и
Насир Абу Аси, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
39145
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.
д. № 9101/2003 вписва промени за „Корпорация за
технологии и иновации Съединение“ – АД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 2 000 000
на 3 000 008 лв. чрез издаване на нови 1 000 008
безналични поименни акции с номинална стойност
1 лв.; заличава като член на управителния съвет Илия
Славов Минков.
39146
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 4127/2003 вписва промени за „БМ лизинг“ – АД:
вписва промени в устава на дружеството, приети с
решение на общото събрание на акционерите, проведено на 19.IХ.2007 г.; заличава като член на управителния съвет Пламен Ненков Павлов; дружеството
се представлява от Марий Николаев Косев като
главен изпълнителен директор заедно с всеки друг
член на управителния съвет, както следва: Александер Грилихес, Бистра Добринова Кирова или Ивона
Богданова Петрова.
39147
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 15307/2007 вписа в търговския регистър
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акционерно дружество „Си Ди дивелопмънтс“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Хубча 8, ет. 3, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени
стоки, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, консултантска и маркетингова дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба, строителство и отдаване под наем на недвижими имоти,
придобиване и управление на участие в търговски
дружества и всякаква друга търговска дейност, която
не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 12 000 000 лв., разпределен в
12 000 000 налични поименни акции с номинална
стойност 1 лв. Дружеството със съвет на директорите
в състав: Ирена Ангелова Кръстева, Теодора Петрова
Танева и „Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ – ИМЕ)“ – ЕАД, представлявано от
Людмила Георгиева Петрова, и се представлява заедно
от двамата изпълнителни членове Ирена Ангелова
Кръстева и Теодора Петрова Танева.
39161
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14592/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джи Би Кей“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Драган Цанков 12 – 16, с предмет на
дейност: консултантски и комисионерски услуги, управление и координиране на проекти, инвестиционна
дейност, изготвяне на концепции за търговска дейност,
посредничество, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Георги Боянов
Крумов, който управлява и представлява.
39162
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. № 11976/2006 вписва промени за „Елеа“ – ООД:
вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Цар Асен
11, ет. 4, ап. 16; заличава като управител Георгиос
Елефтериос Хрисанидис; вписва като управител Иван
Петров Иванов; вписва изменен устав; дружеството ще
се управлява и представлява от Иван Петров Иванов.
39163
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 11717/2006 вписва промени за „Бодидрийм“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Васил Димитров Шаламанов на
Владислав Кирилов Божилов; заличава като едноличен собственик Васил Димитров Шаламанов; вписва като едноличен собственик Владислав Кирилов
Божилов; вписва промяна на наименованието от
„Бодидрийм“ – ЕООД, на „Меджик старс“ – ЕООД;
заличава като управител Васил Димитров Шаламанов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Владислав Кирилов Божилов; вписва
нов учредителен акт.
39164
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 6842/2006 вписва промени за „Адрес интернешънъл
франчайзинг“ – АД: заличава като членове на съвета на директорите Теофил Петров Петров и Георги
Божидаров Малчев; вписва като членове на съвета
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на директорите Христо Теодоров Илиев и Павел
Георгиев Панов; вписва като председател Христо
Теодоров Илиев; вписва като заместник-председател
и изпълнителен член Павел Георгиев Панов; който
представлява дружеството.
39165
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. № 12766/2006 вписва промени за „Бългериън
истейт дивелопмънтс“ – ООД: вписва като съдружник „Компакт диск интернешънъл“ – ООД, Израел;
вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от
Леон Соломон Хаздай на „Компакт диск интернешънъл“ – ООД; вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от Алон Орен Салман на „Компакт диск
интернешънъл“ – ООД; вписва прехвърляне на 56
дружествени дяла от „Бартон технологии“ – ООД, на
„Компакт диск интернешънъл“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
39166
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 15563/2006 вписва промени за „Кимберлит“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Младост“, ж. к. Младост 1А,
бл. 534; вписва промени в учредителния акт.
39167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14937/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Спорт ерия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Парчевич 2, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговия със спортни и промишлени
стоки, вътрешна и международна търговия, търговско представителство и посредничество, рекламна и
информационна дейност и всякаква други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Диков
Иванов и Момчил Чавдаров Цонев и се управлява
и представлява от Иван Диков Иванов.
39168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15015/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „АЦИ 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Редута, ул. Велчо Атанасов 15, ап. 36,
с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, покупко-продажба на недвижими
имоти, наемане, пренаемане и отдаване под наем на
недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи
с цел продажбата им, вътрешно- и външнотърговска
дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакъв вид
стоки, туристическа дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Пламен Георгиев Ацаров, който
управлява и представлява.
39169
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. № 12106/2007 вписва промени за „Мод сървисес“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от
„Мод сървисес“ – ЕООД, на „Мод сървисис“ – ЕООД.
39170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14580/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Атрактивни технологии“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 881, вх. Б,
ет. 8, ап. 50, с предмет на дейност: консултиране и
изграждане на телекомуникационни системи, мрежови
решения, видеонаблюдение, външнотърговски сделки,
комисионни и лизингови сделки, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни и чужди
лица и дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с техническо оборудване и ноу-хау и всякаква
друга незабранена от закона дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. с едноличен
собственик на капитала управител Димитър Атанасов
Караджов, който управлява и представлява.
39171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14978/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Евролинк консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“, ул. Акация 36, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, лицензионна, складова, спедиционна, превозна,
лизингова, транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост, дизайн, туристически услуги,
счетоводни услуги, строителство, покупко-продажба
на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, предприемачество, търговско представителство,
консултантски услуги, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, външнотърговска
дейност, внос и износ, бартерни и компенсационни
сделки с български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всяка друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кръстина Борисова
Галова и Пламен Милчов Галов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14918/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сънлит пропърти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: строителство и управление на съоръжения
за производство на електроенергия, придобиване и
поддръжка на съоръжения за производство на електроенергия, продажба на електрическа енергия, сделки
с недвижими имоти, строителство, отдаване под наем
на недвижими имоти и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Иванов
Георгиев и Пепа Иванова Иванова и се управлява и
представлява от Александър Иванов Георгиев.
39173
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15052/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ботлинг принтинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, с предмет
на дейност: организиране на обучения, изнасяне на
лекции, предоставяне на всякакъв вид консултации,
вътрешна и външна търговия, транспортна дейност
в страната и чужбина, производство на стоки с цел
продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Мирослав Волажик, който управлява и
представлява.
39174
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15046/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рифеа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина, ул. Лидице 11, ет. 1, с предмет на дейност:
продуциране, изработка и разпространение на аудиовизуални продукти (филми, клипове, реклами и др.)
за нуждите на кино, телевизия, радио- и печатни
издания, рекламна, консултантска, импресарска, продуцентска, информационна и преводаческа дейност,
създаване, представяне и организиране на постановки, спектакли, балет, танци, увеселителни, забавни
и атракционни игри, търговско представителство,
посредничество и агентство, търговия, производство,
продажба и препродажба на стоки в първоначален
и преработен вид, хотелиерство и ресторантьорство,
предприемачество, дизайн и обзавеждане, отдаване
под наем на недвижими имоти и движими вещи и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Марта
Богомилова Варламова-Трифонова, която управлява
и представлява.
39175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 14595/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бони – 2001“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, кв. Света
Троица, бл. 320, вх. В, ет. 4, ап. 46, с предмет на
дейност: фризьорство, покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество, 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 от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Кирил Михайлов
Динев, който управлява и представлява.
39155
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14770/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Клер – проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Буземска 7, с предмет на дейност:
проектиране, управление на проекта, контрол на изпълнението и всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Светла Цветанова Спасова, която управлява
и представлява.
39156
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 8412/2007 вписва промени за „Алботрейд“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Боряна Георгиева Стефанова на Борис Захариев Тричков;
заличава като едноличен собственик и управител
Боряна Георгиева Стефанова; вписва като едноличен
собственик и управител Борис Захариев Тричков,
който управлява и представлява; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София, ж. к.
Света Троица, бл. 354, вх. А, ет. 5, ап. 12.
39157
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14553/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Пет и Ко строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, кв. Враждебна, ул. 1 № 26, с предмет
на дейност: строителна, ремонтна, монтажна и демонтажна дейност; спедиционни и превозни сделки и
услуги; транспортна и спедиторска дейност; сервизно
и ремонтно обслужване на автомобили; покупка, внос
и износ на стоки с цел препродажба в първоначален,
намален, преработен или обработен вид; търговско
представителство и посредничество; комисионни
сделки; международна търговска дейност; складови
сделки; туристически, информационни, програмни и
импресарски услуги; рекламна дейност; лизингови
сделки, всички незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петър Костов Стоянов и Костадин
Петров Стоянов и се управлява и представлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
39158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13552/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ентех“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Маестро Михаил Милков 6, вх. А,
ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: търговия с металорежещи машини; рециклиране на металорежещи
машини с ЦПУ (цифрово програмно управление),
електромонтаж, инсталиране, проектиране и поддръжка на металорежищи машини; производство на
детайли; развойна дейност и производство на щанцови
инструменти; шприцформи и пресформи; внос, износ
и реекспорт на стоки, търговско представителство и
посредничество; сделки с недвижими имоти; интериор и екстериор; покупка на стоки или други вещи с
цел продажба; комисионни, спедиционни, складови
и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, лизинг, вътрешен и международен транспорт,
агентство, външнотърговска дейност, внос и износ, производствена дейност, както и всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Стергиос Хрисостомос Терзопулос, който управлява и представлява.
39159
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14565/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Льо шиен график“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“, кв.
57, парцел VIII – 883,ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
графичен дизайн, анимация, печат, цялостна реклама,
консултантска дейност, проектиране, производство
и търговия със стоки и услуги, строителна дейност,
лизингова, посредничества дейност, внос, износ, ноухау, както и всякаква стопанска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Евгени Александров Батинков, който
управлява и представлява.
39160
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15137/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Къщурка БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Красно село“, ул. 20 април 13, с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредническа дейност при покупкопродажба и отдаване под наем на недвижими имоти,
ремонт на сгради, лизинг, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
производство, преработка и реализация на промишлена
и селскостопанска продукция и стоки за бита, транспортно-спедиторска дейност в страната и в чужбина,
всякакъв вид туристически услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, както и всякакъв вид дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Елена Иванова Бакалчева,
която го управлява и представлява.
39349
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
4.X.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 1809/2005 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Автоекобул“ – АД.
39350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15067/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лавандулови
полета“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Шипка 17, ет. 3, с
предмет на дейност: архитектурно проектиране, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Андрея Христов Момерин, който го управлява
и представлява.
39351
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 15536/2006 вписва промени за „Резерва
на Игерон България“ – ООД: вписва прехвърляне
на 49 дружествени дяла от Гилермо Луис Родригес
Мартинес на „Ресерва Дел Игерон С. Л.“; вписва
прехвърляне на 49 дружествени дяла от Карлос Хавиер
Родригес Мартинес на „Ресерва Дел Игерон С. Л.“;
вписва като съдружник „Ресерва Дел Игерон С. Л.“,
Испания; вписва промяна на седалището и адреса
на управление – София, район „Възраждане“, ул.
Братя Миладинови 100, ет. 4, ап. 2; вписва промяна
на дружествения договор.
39352
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15280/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Прайм билдинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул.
Латинка 9, ап. 16, с предмет на дейност: развитие на
проекти в областта на недвижимите имоти, мениджмънт на недвижими имоти, инвестиране в недвижими
имоти, участие в проекти за изграждане на недвижими имоти, консултантска дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, предприемаческа дейност,
инженеринг, маркетинг, покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, реклама и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Тръст
Мениджмънт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6661/2007), и
Иван Василев Мачев и се управлява и представлява
от Красимир Иванов Малинчев и Надежда Тодорова
Филипова заедно.
39353
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14312/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Енимар консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Цветна градина 10, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
консултации и инвеститорски контрол в областта на
строителството, търговия със строителни материали
и изделия, консултации и качествен контрол на лекарствени средства, анализи на храни, лекарствени
средства и субстанции, нефтопродукти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Евгени Николаев
Иванов и Мария Димитрова Иванова и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39354
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14856/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Фиорлукс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Венера 1, вх. Б, ет. 4, ап. 9, 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 посредничество, сделки
с интелектуална собственост, програмни, информационни, рекламни или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, външнотърговска дейност и всякаква
дейност по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ива Любомирова Димитрова, която го управлява и представлява.
39355
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по ф.д.
№ 4492/2007 вписва промени за „Медика Ин“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Филип
Стефанов Фотев; вписва като член на съвета на
директорите Златимир Стоянов Орсов.
39356
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15004/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Делукс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Калманци 33,
ет. 8, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, производство на стоки
с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска, консултантска дейност, търговия
и всички други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Роберто Лепоев и
Петьо Стоянов Петков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
39357
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 6376/2007 вписва промени за „Диана – Басам“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Сердика“, кв.
Бенковски, ул. Единство 41; вписва нов учредителен акт.
39358
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14995/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сведин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“,
ж.к. Фондови жилища, бл. 209Б, вх. Г, ет. 6, ап. 119,
с предмет на дейност: проектантска и консултантска
дейност, търговска дейност във всички разрешени
от закона форми в страната и в чужбина, производствена, строителна, инженерингова, транспортна,
складова, хотелиерска, ресторантска, туристическа,
външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт,
агентство, представителство, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни фирми и
физически лица в страната и в чужбина, образователни
и преводачески услуги. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Диана Славева Георгиева, която
го управлява и представлява.
39339
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по ф.д.
№ 6389/99 вписва промени за „Ависта – С“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Александър Николов Александров; вписва като съдружници Таня Ангелова Александрова
и Ралица Александрова Александрова; вписва като
управител Таня Ангелова Александрова. Дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Ависта – С“ – ООД, и се управлява и
представлява от Таня Ангелова Александрова; вписва
нов дружествен договор.
39340
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 20.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6266/2001 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Пъткомплект – 2001“ – ООД.
39341
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14715/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Спарто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, бл. 206, вх. В, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
автосервизни и авторемонтни услуги, техническа поддръжка, внос и продажба на нови или употребявани
МПС, представителство, посредничество и агентство на
български или чуждестранни физически и юридически
лица, строително-монтажна и строително-ремонтна
дейност, изграждане и експлоатиране на увеселителни
заведения и на заведения за обществено хранене, хотелиерство, търговска дейност в страната и в чужбина
с всички видове стоки, позволени от закона, търговия
с недвижими имоти, рекламна и издателска дейност,
транспортна и спедиторска дейност и всякаква друга
стопанска дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител Спартак
Григоров Ганчев, който го управлява и представлява.
39342
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15388/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Галиано трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Генерал Гурко 38, вх. А, ет. 1, ап. 6, с предмет на
дейност: покупко-продажба на детски стоки, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство и
посредничество, търговия с промишлени и битови
стоки, обучение на манекени и фотомодели, организиране на ревюта и конкурси, фотография, доставка
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на интернет услуги, телекомуникационни услуги,
софтуер, търговия, комисионна, консигнационна,
дистрибуторска и лизингова дейност, всички други
търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Галя Иванова Иванова и Благовест
Данчев Караджов и се управлява и представлява от
Галя Иванова Иванова.
39343
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15728/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Евлоги Георгиев 41А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякаква друга дейност, която не
е забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Стелт А“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителя Милко Иванов Мендев.
39344
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15465/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ла Багет“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Черномен 5, с предмет на дейност:
производство и търговия с хлебни и тестени изделия,
сладкарска и шоколадена продукция, сладолед, ресторантьорство и хотелиерство и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Хани Таук, който управлява и
представлява дружеството.
39345
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14929/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дона – 2“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управленеие гр. Банкя, район
„Банкя“, ул. София 132, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с промишлени, хранителни стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми, транспортни и туристически
услуги в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, внос-износ, бартер, реекспорт и други
специфични външнотърговски сделки, маркетингови
проучвания на пазара, всякакви услуги и дейности,
за които няма забрана от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Живка Начева
Мауритц, която го управлява и представлява.
39346
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14947/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „ПМБИ консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ж.к. Павлово, ул. Карамфил 4, ет. 2, с предмет на
дейност: производство и търговия със стоки и други
вещи в първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерски, туристически и туроператорски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Искрен
Петков Пашов, Владимир Светославов Марков и
Нежмедин Ахмед Мехмед и се управлява и представлява от Искрен Петков Пашов.
39347
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14494/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уника Рийл Естейт
България Алфа“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Алабин 56,
ет. 3, с предмет на дейност: управление на проекти за
собствени и чужди имоти, в т. ч. закупуване, развитие,
продажба, администрация и управление на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, която не е
забранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Уника Рийл Естейт България“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителите Франц
Петер Ораш и Андреа Майнл заедно.
39348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14531/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ваас – Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Манастирска 8А, вх. А, ет. 3, ап. 14, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с
промишлени и хранителни стоки, производство на
стоки, посредническа, консултантска и комисионна
дейност, представителство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти, вкл. управление на собствеността, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Светлана Ангелова Чальовска-Кръстева, която го
управлява и представлява.
39329
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IX.2007 г.
по ф.д. № 14512/2005 вписва промени за „Бравонет“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Ангел Александров Лабов на Джун Хун
Ким; заличава като съдружник и управител Ангел
Александров Лабов; вписва като съдружник Джун
Хун Ким; вписва промени в дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от Ирен
Илиева Недина.
39330
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15409/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Синол“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 310, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство и търговско агентство на
местни и чуждестранни лица, търговия с недвижими
имоти, посреднически и комисионерски услуги за
населението, свързани с дейността на дружеството, реализация на стоки и услуги за населението и
всякаква друга дейност, незабранена от законите.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 120
000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Тимошенко Константин Михайлович, който
го управлява и представлява.
39331
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15565/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Би Ем Кънект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ул. Перун 2, вх. А, ет. 5, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с позволени
от закона стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация на
стоки за бита и промишлеността, търговия с всички
видове вторични суровини, производство и търговия
с алкохол и безалкохолни напитки, обмен на валута,
туристически услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки, финасови услуги, финансова дейност,
финансов лизинг, други дейности, незабранени със
закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Момчил Николаев Маринов и Радостин
Илиев Бърдарски и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
39332
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 8272/2007 вписва промени за „Трапезни и
минерални води“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Георги Иванов Трифонов на
Петя Кирилова Райчинова; заличава като едноличен
собственик и управител Георги Иванов Трифонов;
вписва като едноличен собственик Петя Кирилова
Райчинова, която го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт.
39333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14439/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тодорова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Розова долина 8, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: счетоводство, строителство и строителна реставрация, реклама, фотография
и услуги, дизайн, авторемонтни и автосервизни
услуги, товаро-разтоварни работи, производство и
търговия с промишлени стоки и стоки за широко
потребление (без изделия от благородни метали),
търговия с хранителни стоки, кафе, безалкохолни и
алкохолни напитки и тютеневи изделия (без производство на алкохолни и тютюневи изделия), откриване,
обзавеждане и експлоатация на търговски обекти и
заведения за обществено хранене, рекламна и фотографска дейност и услуги у нас и в чужбина (без
кино и печат), посредничество, представителство и
комисионерство у нас и в чужбина, външнотърговска дейност с всякакви стоки (без забранените от
закона), дейност и услуги в областта на спорта и
туризма, организиране и провеждане на методически
курсове за начини и работа с оръжие (след съответно разрешение от законите) и други незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Юлия Веселинова Тодорова,
която го управлява и представлява.
39334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15448/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ксеон Интернешънъл Саут Ийст Юръп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
Витоша 58, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешно- и
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външнотърговска дейност в страната и в чужбина,
консултантски услуги, маркетинг, търговско представителство, посредничество и агентство, разработване
на финансово-икономически и правни и комуникационни проекти, инвестиции във всички видове недвижими имоти за собствена нужда с цел продажба
или отдаване под наем, а също така и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Кресендо груп“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Ив Дюпонсел
и Джанкарло д’Елиа заедно и поотделно.
39335
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15351/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Брилянт – 07“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 626, вх. Г, ет. 2, ап. 114, с предмет на дейност: вътрешна и международна търговия, търговско
представителство и посредничество, ресторантьорство
и хотелиерство, посредническа дейност с недвижими
имоти и всякакви други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Стефанова Димитрова и Иван Стефанов Димитров и се управлява
и представлява от Мария Стефанова Димитрова и
Милена Иванова Чуканова заедно и поотделно.
39336
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15493/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „И – Студио – 3“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен 22, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: реставрация, дърворезба, обзавеждане на
плавателни съдове, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, информационни, програмни
и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всички други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Иван Кирилов Пиронков, който го управлява
и представлява.
39337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15498/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Геоактив“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян 65А,
с предмет на дейност: търсене, проучване и добив
на подземни богатства на територията на Република
България, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Атанасов
Манолов и Стоян Кирилов Димов и се управлява и
представлява от Стоян Кирилов Димов.
39338
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 1349/2005 вписва промени за „Тим – М“ – ООД:
вписва прехвърляне на 49 дружествени дяла от
Владимир Димитров Златанов на Валери Николов
Иванов; заличава като управител Владимир Димитров Златанов; дружеството ще се управлява и
представлява от Валери Николов Иванов; вписва
нов дружествен договор.
39288
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14680/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шадоу Дриймс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Гео Милев, ул. Постоянство, бл. 27, вх. Б,
ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: производство на
телевизионни предавания, филми, клипове и реклами,
производство и покупка на стоки с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, издателска и
печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Драгомиров
Шадов, който го управлява и представлява.
39289
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по ф.д.
№ 12607/2007 вписва промени за „Силк Хауз“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Сарксян
Гарегин на Мурадян Анахит; вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Сарксян Гарегин на Саргсян
Татевик; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла
от Сарксян Гарегин на Саргсян Лилит; вписва като
съдружници Мурадян Анахит, Саргсян Татевик и Саргсян Лилит; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Талигри“ – ООД,
и се управлява и представлява от Сарксян Гарегин;
вписва нов дружествен договор.
39290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14700/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Владекс 3“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 62,
вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: производство
и търговия с плетени изделия, търговия с промишлени стоки, консултантски и информационни услуги,
сделки с интелектуална и индустриална собственост,
търговия в страната и в чужбина, внос и износ на
стоки и услуги, лизинг, търговско представителство
и посредничество на чуждестранни физически и
юридически лица в страната и на местни физически
и юридически лица в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Камелия Димитрова Левакова и Владимир Герчев
Леваков и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39291
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14786/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Смарт тест 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Люлин, бл. 422, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: ремонт и заверка на тахографи и ограничители,
монтаж на системи за навигация и контрол, ремонт
на битова техника, строителство, търговия и търговска
дейност в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър
Каменов Иванов, който го управлява и представлява.
39292
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14175/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Образцова аптека ДКЦ
23“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, ул.
Клисура 20, ДКЦ 23, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина;
дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Мария Стаматова Шадова, която го управлява и
представлява.
39293
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14137/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Уиндис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, бул. Янко
Сакъзов 93, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на съоръжения за добиване
на електроенергия от възобновяеми източници и
продажба на добитата електроенергия, проектиране,
изграждане и експлоатация на вятърни генератори
и вятърни паркове и продажба на електроенергията,
добита от тях, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Николаев Иванов и Теодор Николов Здравков и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15082/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Медиана трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Костина 4, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: търговия с автомобилни
гуми за леката и тежката промишленост, търговия с
индустриални продукти за енергийната и свързаната
промишленост, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Събимиров
Стоянов и Николай Иванов Панчов и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно,
а за сделки над 5000 лв. – само заедно.
39295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15292/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рент деливъри“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Деян Белишки 60 – 62, с предмет на
дейност: отдаване на автомобили под наем, вътрешна
и външна търговия, внос и продажба на автомобили, автосервизна и ремонтна дейност, рекламна,
информационна, комисионна и лизингова дейност,
търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., със съдружници Дамян Стоянов Николов,
Радослав Василев Йосифов, Веселин Сотиров Янев и
Кирил Георгиев Попов и се управлява и представлява от Дамян Стоянов Николов и Радослав Василев
Йосифов заедно и поотделно.
39296
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14647/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Феб консултинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, бл. 111, вх. В,
ап. 45, с предмет на дейност: архитектурни и инженерни дейности и технически консултации, всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Борис Петров
Георгиев, който го управлява и представлява.
39297
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11107/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Роял интерфрукт“ – АД.
42572
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д.
№ 11107/99 вписа промени за „Роял интерфрукт“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
„Прайм 97“ – АД, Николай Стефанов Даскалов и
Иван Георгиев Личев; вписва като член на съвета на
директорите Тодор Петров Тодоров; дружеството е със
съвет на директорите в състав: Александър Боянов
Бонев – изпълнителен директор, Георги Илиев Георгиев и Тодор Петров Тодоров, и се представлява от
изпълнителния директор Александър Боянов Бонев.
42573
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. № 6440/2005 вписа промени за „Фараонката“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени
дяла от Снежина Георгиева Димитрова на Светла
Ангелова Клисурска; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Снежина Георгиева Димитрова на
Владимир Траянов Стоянов; заличава като съдружник Снежина Георгиева Димитрова; вписва като
съдружник Светла Ангелова Клисурска; заличава като
управител Снежина Георгиева Димитрова; вписва
като управител Владимир Траянов Стоянов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
42574
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 25.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7321/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Приви
лидж“ – ЕАД.
42575
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. № 11836/2004 вписа промени за „Финконсулт
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Магдалена Пламенова Кръстева на Вероника
Димитрова Иванова; заличава като съдружник и управител Магдалена Пламенова Кръстева; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Финконсулт груп“ – ЕООД;
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище,
бл. 6 – 8, вх. 1, ап. 6; едноличен собственик на капитала
е Вероника Димитрова Иванова, която ще управлява
и представлява дружеството.
42576
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. 431/2004 вписа промени за „Трейд груп
2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Миглена Делчева Веселинова на Иван Стефанов Русев; заличава като съдружник и управител Миг-
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лена Делчева Веселинова; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Трейд груп 2000“ – ЕООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя Иван
Стефанов Русев; вписва нов учредителен акт.
42577
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. № 5521/2004 вписа промяна за „Автоснаб
2004“ – ЕООД: вписва промени в учредителния акт
на дружеството.
42578
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15193/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Боре“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Позитано 3, ет. 1, стая 8, с предмет на
дейност: всякакъв вид строителна дейност, продажба
на стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг,
складова дейност, стоков контрол, както 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 Миладинов Борисов, който го управлява
и представлява.
42358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14413/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Снаби“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, с. Долни Богров, ул. 14 № 19, с предмет на дейност: вътрешен и международен товарен
транспорт, спедиция и логистика, поддръжка и ремонт
на офис техника и консумативи, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Станислав Траянов Петков, който го управлява и представлява.
42359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15362/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дженерал ин
тендънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Шести септември 51, ет. 4,
с предмет на дейност: управление, експлоатация и поддръжка на недвижими имоти, консултантска дейност,
счетоводно обслужване, търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външна търговия на
едро и дребно и други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Васил Върбанов Димитров,
който го управлява и представлява.
42360
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15076/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ГТ – консулт 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Русалка 26, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски,
ресторантьорски (след получаване на съответен
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лиценз), туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки с
интелектуална собственост, програмни, импресарски
или други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг и услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Костадинка Николова Динева, която го управлява и представлява.
42361
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15439/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Калимар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел, бл. 422, вх. А, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: ремонт и поддръжка на леки,
лекотоварни и товарни превозни средства, покупкопродажба на всякакви моторни превозни средства,
изграждане, поддържане и ремонт на обществени и
жилищни сгради, финансово-счетоводни и посреднически услуги, производство и търговия с различни
видове стоки, представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина,
маркетингова и рекламна дейност, вътрешна и външна
търговия, внос и износ на стоки, складови сделки,
лизингови сделки, хотелиерство, ресторантьорство
и туризъм, строителство и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любомир Серафимов Димитров,
който го управлява и представлява.
42362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16233/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Амант“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, бл. 109, вх. В, ап. 13, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, доставяне на акцизни
стоки, комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски и други
услуги и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Орлин Цветанов Пеловски
и Николай Пламенов Йорданов и се управлява и
представлява от Пламен Цветков Йорданов.
42363
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15654/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Рара Авис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
94, с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги, търговско-импресарска дейност,
маркетинг, рекламна дейност и информационно осигуряване, инвестиционно-проучвателна, проектантска,
инженерингова дейност, покупко-продажба на стоки
или други вещи в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионна, спедиционна, превозна и
складова дейност, внос и износ на стоки, консултантска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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50 000 лв., със съдружници Румен Руменов Георгиев,
Мария Любенова Михайлова-Ангелова и Светослав
Цветанов Георгиев и се управлява и представлява от
Мария Любенова Михайлова-Ангелова и Светослав
Цветанов Георгиев заедно и поотделно.
42364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16125/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Архитектурна
агенция Атика консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“, ул.
Яков Крайков 12, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
проектиране, мениджмънт, инженерингови услуги,
геодезически услуги, строителство, покупко-продажба
на недвижими имоти, стопанисване и управление на
недвижими имоти, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Петков Пелтеков, който го управлява
и представлява.
42458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16163/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Торо Рохо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа 15, вх. Б, партер, с предмет
на дейност: производство и покупка на стоки с цел
продажба, външна и вътрешна търговия, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозна, спедиционна, комисионна, складова,
туристическа, рекламна, информационна, програмна,
ресторантьорска дейност, търговско представителство
и посредничество, предоставяне на услуги на населението, консултантска дейност и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Йордан Трендафилов Трендафилов, който
го управлява и представлява.
42459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16267/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стен инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 39, с
предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма забранителен или
лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, спедиторска, строителна,
транспортна дейност, консултантски услуги, реклама,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Невен Симеонов Дончев, Стефан Иванов Котаров
и Даниела Димитрова Дончева, която го управлява
и представлява.
42460
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. № 10353/2002 вписва промени за „Филконсулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 145 дружествени
дяла от Стефан Петков Филков на Румяна Петкова
Георгиева; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Стефан Петков Филков на Иванка Стоянова
Димитрова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Стефан Петков Филков на Анелия Иванова
Пейчева; вписва като съдружници Румяна Петкова Георгиева, Анелия Иванова Пейчева и Иванка
Стоянова Димитрова; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност
„Филконсулт“ – ООД; вписва промяна на предмета
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на дейност: търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, консултантска дейност,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всякаква друга дейност, незабранена със закон;
вписва дружествен договор.
42622
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. № 10960/2002 вписва промени за „Ренталукс“ – ООД: заличава като съдружници Жорж Валентинов Веселинов и Елза Костадинова Маркова;
вписва прехвърляне на 47 дружествени дяла от Жорж
Валентинов Веселинов на „Импала инвест“ – Б.В;
вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от Елза
Костадинова Маркова на „Импала инвест“ – Б.В;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ренталукс“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Импала инвест“ – Б.В – частно дружество с
ограничена отговорност, Холандия, Клауд Дебусилаан
44, 1082 MD, Амстердам (рег. по ф.д. № 33201334);
дружеството се управлява и представлява от Жорж
Валентинов Веселинов; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
42623
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 11.Х.2007 г. по ф.д. № 7949/2001 вписва
прекратяване на „Текнотубети“ – ООД, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Петър Димитров Миланов;
определя срок за ликвидацията 1 година.
42624
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15704/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хадо инвест“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Димчо
Дебелянов 1Б, бл. 5, вх. Б, ап. 1, с предмет на дейност: търговия, внос и износ на стоки и суровини,
посредническа и комисионерска дейност, търговско
представителство на други фирми и всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Доминик С. М.
Хамерс и се управлява и представлява от Доминик
С. М. Хамерс.
42625
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15363/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Строителство
и консултации“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Витоша 4,
ет. 4, офис 413, с предмет на дейност: строителство на
жилищни и промишлени сгради, покупка, строеж и/
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, посредничество при сделки
с недвижими имоти и движими вещи, управление
на недвижима собственост, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, консултантска
и посредническа дейност и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Асенов Захариев,
който го управлява и представлява.
42626
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15389/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Промонд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Витоша“, ул. Бяло поле 17, вх. В, партер, с предмет
на дейност: строителство и строително-монтажни услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия със строителни материали, комисионни,
посреднически и консигнационни сделки, разкриване
на фирмени магазини, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги и всякаква
друга търговска (стопанска) дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боян Митков Хлебаров и
Митко Христов Хлебаров и се управлява и представлява от Боян Митков Хлебаров еднолично.
42627
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. № 8746/2007 вписва промени за „КЕА пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла от Коста Иванов Любенов на консултантска
къща „Право и бизнес“ – АД; заличава като едноличен собственик на капитала Коста Иванов Любенов;
вписва като едноличен собственик на капитала Консултантска къща „Право и бизнес“ – АД (рег. по ф.д.
№ 5515/97); вписва нов учредителен акт.
42628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15235/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Протехника
медия солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Ангел Кънчев 10, вх. Б, ап. 23,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на вещни права, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия с професионална озвучителна и осветителна техника, транспортна дейност,
спедиторска дейност, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ангел Христов Димовски и
се управлява и представлява от управителя Емилия
Йорданова Фотева.
42629
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15229/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мърфи пропертис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане н недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Дейвид Пи Мърфи, който
го управлява и представлява.
42504
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15562/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „М – тех плюс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Бисер
12, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство и
търговия с PVC и алуминиева дограма, конструкции
и стъклопакети и транспорта им, дистрибуторска,
консултантска, издателска дейност, внос и износ,
спедиторска дейност, маркетинг и рекламна дейност,
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инвестиционна дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, вътрешно- и
външнотърговска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Борисов Денчев и
Юлия Михайлова Вакарелска, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42505
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15721/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сотос транспорт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 225, вх. Б, ет. 4, ап. 32, с предмет
на дейност: международен и вътрешен транспорт,
спедиционна дейност, вътрешна и външна търговия,
представителство и агентство на чуждестранни и
български физически и юридически лица в страната
и в чужбина, рекламна и маркетингова дейност, дистрибуторство, посредническа и консултантска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димакопулос Сотириос
Димитриос и Димакопулос Андреас Димитриос и се
управлява и представлява от Димакопулос Сотириос
Димитриос.
42506
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. № 1179/2007 вписва промени за „Риъл Истейт
къмпани“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествуени дяла от „Президио лимитид“ (с рег. № 470519)
на „Президио лимитид“ (с рег. № 1386578); заличава
като едноличен собственик на капитала „Президио
лимитид (с рег. № 470519); вписва като едноличен
собственик на капитала „Президио лимитид“ (с рег.
№ 1386578); вписва промяна в учредителния акт.
42507
Софийският градски съд допуска поправка на явна
фактическа грешка в решението си от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 15702/2007 по партидата на „Фрам 2008“ – ООД:
седалището и адресът на управление „София, район
„Оборище“, ул. Георги Раковски 78“ да се чете „район
„Триадица“, ул. Никола Славков 21 – 23, ет. 1, ап. 1“.
42508
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15631/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Конкордия консултинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул. 6
септември 3, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: внос,
износ на стоки, магазини за хранителни стоки и
складове за търговия на едро и дребно, производство
на промишлени изделия, хотелиерство, ресторантьорство, издателска, рекламна, транспортна и превозна
дейност, както и всякаква дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Христов Харизанов
и Владимир Петров Харизанов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42509
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15759/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Цито консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Брезовица 3, с предмет на
дейност: консултантска дейност и услуги в областта
на инвестициите и маркетинга, сделки с недвижими
имоти, рекламна, информационна и маркетингова
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дейност, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Георгиев Пашкулев, който го
управлява и представлява.
42510
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. № 10525/97 вписва промени за „БГГ“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Тихомир Ангелов Атанасов на „Алея първа“ – ЕАД:
заличава като едноличен собственик Тихомир Ангелов
Атанасов; вписва като едноличен собственик „Алея
първа“ – ЕАД, по описа на Варненския окръжен съд;
заличава като управител Радослав Проданов Авлавидо;
вписва като управител Добринка Димитрова Митева;
премества седалището и адреса на управление в София, ул. Стефан Караджа 2; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява от
Добринка Димитрова Митева.
42511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15558/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ем и Со“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Симеоново, ул. Жасмин 5, с предмет на
дейност: автобояджийски и авторемонтни дейности,
търговия и посредничество при продажба на нови и
употребявани авточасти, изграждане и управление на
автокозметични центрове и магазини за автокозметика, центрове за релаксация, фитнес зали, салони
за масажи, вътрешно- и външнотърговска дейност,
жилищно и промишлено строителство и довършителни дейности, сделки на управление и разпореждане
с недвижими имоти и посредничество при такива
сделки, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина с технически и селскостопански произведения, лизинг, маркетинг, инженерингова дейност,
спедиторски и транспортни услуги в страната и в
чужбина, комисионна и посредническа дейност,
търговско представителство, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи, доставка на интернет
услуги, както и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Никола Кръстев Карагьозов
и Емил Панталеев Василев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
42512
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 10521/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „БСПФ проджект
1“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Цар Освободител 14, ет. 1,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговска дейност с недвижими имоти, покупка и продажба на недвижими имоти, движими
вещи, туристически услуги, управление и менажиране
на проекти, свързани със строителство и продажба на
жилищни и хотелски комплекси, представителство на
български и чуждестранни фирми, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 000 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една, с едноличен собственик на капитала „Блек сий
пропърти фонд лимитед“, със съвет на директорите в
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състав: Георги Костадинов Сиджимков – изпълнителен
директор, Богдан Иванов Станчев, Ирена Матеева
Комитова и Уилиам Драйсдейл, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Георги
Костадинов Сиджимков.
42472
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. № 159/2007 вписва промени за „Кирил“ – ЕООД:
заличава като прокурист Вълчо Йовев Друмев; дружеството ще се управлява и представлява от Ирина
Владиславовна Капитанова.
42473
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. № 4677/2007 вписва промени за „Би Ди Би
дизайн студио“ – ЕООД: заличава като управител
Елка Павлова Коцева; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Михаил Димитров
Тангълов.
42474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15666/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес Ти енд
Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Попова
шапка 25, вх. 1, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
придобиване, управление и експлоатация на недвижимости, други сделки с недвижими имоти, вкл.
отдаване под наем и продажба и права върху тях,
строителство, инвеститорски контрол, реконструкции, ремонти и строителни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, кетъринг услуги, продажби на
едро и дребно, транспортни услуги, както и сделки
с финансови активи за своя сметка и други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефан Симеонов Крумов,
който го управлява и представлява.
42475
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15875/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аеро комфорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, ул. Д-р Заменхоф,
бл. 85А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: доставка,
продажба, монтиране, сервиз и поддръжка на климатични инсталации, климатизация и вентилация на
недвижими имоти, производство, доставка и монтаж
на дограма, изработка на мебели и обзавеждане на
недвижими имоти, проектиране, строителство, ремонт
и поддръжка на недвижими имоти, инвестиционна
дейност в областта на строителството, предприемаческа дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантска, маркетингова, транспортно-спедиторска в страната и в
чужбина, както и всякаква друга търговска дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петьо Недялков Младенов,
който го управлява и представлява.
42476
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14869/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „МДСД софтуер“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Левски, зона В, бл. 19, вх. Д, ет. 3, ап. 87,
с предмет на дейност: разработване и внедряване на
програмни продукти, консултантска дейност, както и
всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Румен
Георгиев Асенов, който го управлява и представлява.
42477
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15155/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „БГ строй – 21“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 62, ап. 15, с предмет
на дейност: строителство, монтаж и ремонтни дейности, консултантска дейност, превозни и спедиционни
сделки в страната и в чужбина, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, складови
и сделки с интелектуална собственост, рекламни и
информационни услуги, търговско представителство
и посредничество, както и всякакви други незабранени от законодателството дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Иванов Вътов,
който го управлява и представлява.
42478
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15497/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дишо транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 511, вх. Б, ет. 6, ап. 53, с
предмет на дейност: транспортни и таксиметрови
услуги, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитър
Цветанов Дишев, който го управлява и представлява.
42479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15913/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Типик – интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 68, вх. 4,
ет. 2, с предмет на дейност: търговия със стоки и
услуги – внос/износ, транспортна дейност по въздух,
суша и море (шипинг), туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска, рекламна
дейност, строително-монтажна и ремонтна дейност,
посредническа и комисионерска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Урош Нинкович, който го управлява и
представлява.
42443
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15908/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобал Клима солюшън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел, ул. Народен герой 6,
бл. Трезор, вх. Ж, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
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проектиране, продажба, доставка, монтаж и сервиз на
климатична, вентилационна и отоплителна техника,
както и консултантска дейност и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павлин
Георгиев Герасков и Петко Емилов Барбов, който
го управлява и представлява.
42444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16182/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Интеграл груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 329, вх. Е, ет. 3, ап. 107, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговска
дейност, производство и търговия, внос и износ на
всякакви хранителни и промишлени стоки и услуги,
всякакви сделки с недвижими имоти в страната и в
чужбина, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква консултантска дейност,
вътрешна и международна транспортна, туристическа
и хотелиерска дейност и всякакви други дейности и
услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян
Димитров Гърдев и Тодорка Маркова Гърдева и се
управлява и представлява от Стоян Димитров Гърдев.
42445
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 22.Х.2007 г. по ф.д. № 9760/2005 вписва прекратяването на „Юна“ – ООД, и го обявява в ликвидация, с
ликвидатор Кирил Христофоров Христов и със срок
за ликвидацията 8 месеца.
42446
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16345/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Витал МС“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Народно хоро 56, с предмет на
дейност: проектиране и строителство на жилищни и
промишлени сгради, транспорт в страната и в чужбина, ремонтни дейности, изграждане на вътрешни
и външни инсталации, търговия на едро и дребно с
промишлени стоки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Ангелова Миланова, която го управлява и представлява.
42447
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16178/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Нибо консултинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Гео Милев 24, вх. А, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, счетоводни услуги и консултации, както и
всякакви други услуги и всякакви търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петьо
Донков Николов и Соня Стилос Николова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
42448
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15964/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Идалгоинвест“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Цар Борис III № 23, вх. Аспарух, ет. 7, ателие
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11, с предмет на дейност: проектиране, строителство,
инженеринг, строително предприемачество, строителни и строително-ремонтни услуги, изграждане,
монтаж, демонтаж, производство и поддържане на
строителни изделия, търговия с недвижими имоти,
реклама, консултации, вътрешна и външна търговия, спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна и производствена дейност, вътрешен и
международен туризъм, търговско представителство,
посредничество, комисионерство и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Румен Драгос Кожухаров
и Любен Василев Любенов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
42449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16050/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Васпе – Алесандро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 4, вх. 3, ет. 1,
ап. 49, с предмет на дейност: ремонт и строителство,
довършителни работи, всякаква търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ихтиандер Василев Никифоров, който го
управлява и представлява.
42450
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15841/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ер Ем консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, бул. Черни
връх 158, с предмет на дейност: лизинг, финансови
сделки, сделки с недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, застрахователно посредничество,
комисионни и сделки с интелектуална собственост,
консултантски и информационни услуги, внос, износ,
реекспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Ер Ем Джи“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Йордан Илиев Бадьоков.
42451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16000/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нексус електроникс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 34, вх. 1,
ет. 13, ап. 60, с предмет на дейност: проектиране,
изработка и продажба на многоканални мултимери,
научноизследователска и развойна дейност в областта
на електротехниката и механиката, проектиране, производство и търговия с уреди, системи и инсталации
за измерване, контрол и регулиране на електрически
и неелектрически величини, както и всички други дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията
на законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Стоян Иванов Ганчев, който го управлява
и представлява.
42050
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15295/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Маркет скриин вижън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Гео Милев, бл. 104, ет. 6, ап. 27, с
предмет на дейност: консултантска дейност, реклама,
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комуникации, маркетинг, мениджмънт, посредничество, търговия и услуги и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас
Енчев Москов и Оксана Николаевна Ефимова и се
управлява и представлява от Атанас Енчев Москов
и Миланчо Петров Колев заедно.
42051
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15130/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Росияна“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел 1, бл. 411, вх. А, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител Росица
Венева Илиева, която го управлява и представлява.
42052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15779/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джой
Ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 548,
ап. 504, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Цветан Николов Щинков, който
го управлява и представлява.
42053
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16031/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Коил – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 1, бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: строителство и строително предприемачество,
строително-ремонтна и възстановителна дейност, изпълнителска и подизпълнителска дейност в областта
на строителството, проектантски услуги, търговска
дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност,
търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни лица и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ивайло Николаев
Коилов, който го управлява и представлява.
42054
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. № 1070/2007 вписа промяна за „Трансимпакт“ – ООД: вписва като прокурист Ангел Георгиев
Чорбов.
42055
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16012/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ърбън айдентити“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно село“,
ж.к. Борово, ул. Борово 49 – 51, магазин 7, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска дейност и услуги, туристическа дейност
в страната и в чужбина, търговско посредничество и
представителство, 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.,
със съдружници Петя Иванова Иванова и Албена
Михайлова Атанасова и се управлява и представлява
от Петя Иванова Иванова.
42056
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16199/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сартана – 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Гоце Делчев 32, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на наши
и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, спедиторски и агентски услуги,
всички други сделки, дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Румен Георгиев Найденов, който го
управлява и представлява.
42057
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16170/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ерол – Мила“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Нови Искър“, с.
Чепинци, ул. Възрожденска 81, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както
и извършването на всички други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мила Димитрова
Иванова и Сенер Ерол и се управлява и представлява
от Мила Димитрова Иванова.
42058
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13041/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Талса – Пилс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, кв. Борово,
бл. 19А, вх. В, ет. 7, ап. 75, с предмет на дейност:
аптечна дейност, търговия на дребно с лекарствени
продукти, включваща съгласно ЗЛПХМ съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на
консултации, отпускане по лекарско и без лекарско
предписание на разрешени за употреба в Република
България лекарствени продукти, на медицински изделия, както и добавки към храненето, козметични
и санитарно-хигиенни средства по списък, определен
от министъра на здравеопазването. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петя Иванова
Марвакова, която го управлява и представлява.
42066
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15885/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мил – пет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ж.к. Красно село, бл. 9, вх. Е, ет. 5, ап. 135, с
предмет на дейност: търговия с всички стоки, за които
няма изрична забрана със закон, външноикономическа
дейност, представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни фирми и физически лица,
хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, реклама,
консултантска дейност, медицински услуги, транспортни
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услуги с автомобил, камион, автобус и кари, както
и всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Милена Борисова
Симеонова, която го управлява и представлява.
42067
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15754/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Айджан“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Кремиковци“, ж.к. Ботунец 2, бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26, с
предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност
в страната и в чужбина, предоставяне на услуги на
физически лица и фирми и извършване на всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милан Борисов Христов,
който го управлява и представлява.
42068
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15850/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ВС партнърс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Войводина могила 82А, с предмет
на дейност: консултантски услуги, производство и
търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство, рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Весела Славчева
Андонова, която го управлява и представлява.
42069
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15941/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес
консултинг 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Леонардо да
Винчи 9, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия със стоки и услуги, покупко-продажба на
недвижими имоти, рентиерство, лизингова, посредническа и комисионерска дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Георги Атанасов
Атанасов, който го управлява и представлява.
42070
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16165/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ленд консулт БГ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Разсадника, бл. 31, вх. Г, ет. 6, ап. 81, с предмет
на дейност: проектиране, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти, наемане, покупка и продажба
на недвижими имоти, консултантски услуги в сферата на строителството, продажбата на недвижими
имоти и др., ремонтни дейности, всякаква търговска
дейност и услуги, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Янаки Христов Янакиев и Румен Александров
Рачев и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
42071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15716/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „С и Н арт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Кричим 25, ап. 4, с предмет на дейност:
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рекламни, информационни, програмни, импресарски,
хотелиерски, туристически и други услуги, подготовка
и организиране на промоции, маркетингова и продуцентска дейност, консултации, свързани с модния
дизайн, туроператорски и турагентски сделки, сделки
с интелектуална собственост, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, всякакъв вид търговски сделки, които са позволени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Савина Петкова
Петкова и Николай Георгиев Ташев и се управлява
и представлява от Савина Петкова Петкова.
42072
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. № 9958/2002 вписа промени за „Оптима файнаншъл сървисиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „УниКредит Булбанк“ – АД, на
„ВИП секюрити“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала „УниКредит Булбанк“ – АД;
заличава като управители Васко Борисов Балабанов и
Волфганг Ландауер; вписва като едноличен собственик
на капитала „ВИП секюрити“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1034/99); вписва като управител Атанас Трифонов
Симеонов; вписва промяна на адреса на управление – София, район „Лозенец“, ул. Горски пътник 44;
дружеството се управлява и представлява от Атанас
Трифонов Симеонов; вписва нов устройствен статут.
42073
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15665/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Близнаци“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 8,
бл. 803, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, строително-ремонтна
дейност, търговия с недвижими имоти, транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия,
производство, преработка и търговия с промишлени,
хранителни стоки и селскостопански стоки, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Сергей Станиславович
Пачевский и Сергей Юриевич Яковлев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
42180
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2175/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Изко“ – ЕООД.
42181
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2175/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Изко“ – ЕООД.
42182
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. № 6316/2001 вписа промени за „Електро
стил“ – ООД: заличава като съдружник Виктор Игнатов Бакалов; вписва прехвърляне на 16 дружествени
дяла от Виктор Игнатов Бакалов на Григор Бончев
Миланов и 17 дружествени дяла от Виктор Игнатов
Бакалов на Ивайло Ангелов Иванов; вписва промени
в дружествения договор.
42183

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4886/2001 вписа промяна за „Мур Стивънс
Булмар – финансов одит“ – ООД: заличава като управители Стефан Лазаров Ненов и Татяна Петрова
Нановска.
42184
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.
№ 7476/2001 вписа промени за „Глобо – спорт“ – ООД:
заличава като управител Стефан Найденов Найденов;
вписва като управител Митко Цветанов Тодоров, който
ще управлява и представлява дружеството.
42185
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15159/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лъчезара енерджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Софроний Врачански 125, вх. Б, ет. 3,
ап. 36, с предмет на дейност: търговска дейност в областта на енергетиката, консултантска, инженерингова,
маркетингова, информационна, комисионна, лизингова, спедиционна, складова дейност, автомонтьорски
и транспортни услуги, туристически, туроператорски,
хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производствена дейност, продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт и
бартер, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякакви други услуги и дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт, позволени да бъдат
извършвани от еднолично дружество с ограничена отговорност и за които не се изисква изрично
разрешение или лиценз от компетентен държавен
орган, предхождащи вписването на дружеството в
търговския регистър. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Галина Стоянова Василева, която го управлява и представлява.
42186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15712/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Медиябаскет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Г. С. Раковски 70, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: маркетинг и реклама, онлайн реклама,
интернет маркетинг, разработка на банер системи и
статистика, дизайн на банери, уебхостинг, уебдизайн,
оптимизация и популяризиране на интернет сайтове,
предоставяне на интернет достъп, консултантски услуги
за интернет проекти, медия планиране, имейл стратегии, изработка и разпространение на мултимедийни
продукти, изготвяне на маркетингови проучвания,
пазарни анализи, печат и предпечатна подготовка,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Елена Тодорова Вълчева,
Татяна Ангелова Трифонова, Тодор Антонов Янев, Рая
Николаева Николова и Павел Александров Белчев
и се управлява и представлява от Татяна Ангелова
Трифонова и Тодор Антонов Янев заедно.
42187
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15626/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кей енд Джи транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панча-
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рево“, с. Казичене, ул. Александър Стамболийски
58, с предмет на дейност: търговска, транспортна и
спедиторска дейност, сервизна търговия със стоки и
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, търговия с автомобили и авточасти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и
в чужбина, разкриване и експлоатация на търговски
обекти, незабранени със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
20 000 лв., със съдружници Георги Благоев Георгиев
и Николета Бойкова Симеонова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15832/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Валвона Ентърпрайсис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Съборна 2А, с предмет
на дейност: покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство, посредничество и консултации
в областта на строителството и в областта на недвижимите имоти, строителство, транспортна, превозна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина, внос,
износ и всякакви дейности и услуги, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Робърт Дейвид Лий Хатфул
и Холи Роуз Бътчър и се управлява и представлява
от Робърт Дейвид Лий Хатфул.
42189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14722/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Ейч
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 74, ет. 3, ап. 4 (вдясно от входа), с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство на хранителни, селскостопански и битови
стоки, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
пътнически, товарни и транспортни услуги в страната
и в чужбина, турагентска и туроператорска дейност
(след издаване на съответния лиценз), както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Джон Албърт
Синклеър Херод, който го управлява и представлява.
39437
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15156/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рентекс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Хайдушка поляна 55, вх. Б, ап. 8,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, цялостно строителство на сгради и съоръжения, транспортна, консултантска и преводаческа
дейност, маркетинг и реклама, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристически
услуги, търговия с недвижими имоти, търговия с
автомобили, пътностроителна, селскостопанска и
друга механизация, производство на файтони, каруци,
строително скеле и други конструкции, търговия с
метали, отдаване на механизация и имоти под наем,
финансови и счетоводни услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Валериев Георгиев,
който го управлява и представлява.
39438
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 15192/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „М и С груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 520, вх. А, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: доставка, монтаж и експлоатация
на машини за кафе, доставка и продажба на кафе в
суров и преработен вид, внос и износ, спедиционна
и складова дейност, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Филип Георгиев Филипов,
който го управлява и представлява.
39439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14833/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Енерджи инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 340, ет. 7,
ап. 31, с предмет на дейност: услуги с механизация
и автотранспорт за извършване на земни работи,
площадкова канализация, отводнителни канавки и
съоръжения, озеленяване, внос, износ, производство
и търговия с всякакви промишлени и хранителни
стоки и селскостопанска продукция и разкриване
на мрежа от фирмени магазини за търговия с тях;
производствена дейност и услуги; реклама, търговско представителство, посредничество и агентство
на чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина; всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Христо Мирчев Мирчев, който го управлява
и представлява.
39440
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 14888/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Риджънтс пропърти адвайзърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, пл. България 1, с предмет
на дейност: посредничество при сделки с недвижими
имоти, покупка на стоки или други веци с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и
международен транспорт, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякакви други дейности, разрешени
със закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Ей
Джи кепитъл“ – АД, и се управлява и представлява
от управителя Вили Георгиев Бельов.
39441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15199/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ви Ди Ай брокер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 223, вх. А, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: търговия, производство,
дейност по застрахователно посредничество (след лиценз), търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анелия Симеонова Китановска-Досева, Димитър
Симеонов Китановски и Иван Кирилов Христов,
който го управлява и представлява.
39442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14660/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Стар инженеринг
99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж. к. Свобода 4А, вх. А,
ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: придобиване, управление и експлоатация на недвижимости, други
сделки с недвижими имоти, вкл. отдаване под наем
и продажба и права върху тях, строителство, инвеститорски контрол, реконструкции, ремонт и строителни
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, кетеринг
услуги, продажба на едро и дребно, транспортни
услуги, както и сделки с финансови активи за своя
сметка и други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тодор
Милчев Димитров, който го управлява и представлява.
39443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 14166/2007 вписа промяна за „Максидс“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Кърджали, ул. Росица 1, вх. А, ет. 3, ап. 3, в София,
район „Средец“, ул. Христо Белчев 15.
39444
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 1.Х.2007 г. по ф. д. № 16866/97 вписва прекратяване
на „З И П транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж. к. Овча
купел 1, бл. 525, вх. Ж, ап. 195, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Пейо Димитров
Чолаков; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
39419
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. № 15250/96 вписва промени за „Кваликом – авто“ – ООД: вписва промени в дружествения
договор, приети на ОС на съдружниците, проведено
на 1.Х.2007 г.; вписва преизбиране на управителя Петър Фердинандов Кърмов за нов тригодишен мандат.
39420
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 27.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 2344/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Юрокапитал
битекс“ – АД.
39421
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г. по
ф. д. № 2344/96 вписва промени за „Юрокапитал
битекс“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Христос Николаос Мурутис; вписва като
член на съвета на директорите Георгиос Панайотис
Ригас; заличава като заместник-председател на съвета на директорите Гергана Спасова Пекина; вписва
като заместник-председател на съвета на директорите
Георгиос Панайотис Ригас; вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Средец“, ул. Уилям
Гладстон 39; вписва промяна на устава, приета на общо
събрание на акционерите, проведено на 17.IХ.2007 г.
39422
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 15636/96 вписва промени за „Общинска застрахователна компания“ – АД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 6 000 000 на 6 400 000 лв.
чрез издаване на нови 400 000 обикновени безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
39423
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 4.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 16718/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Агенция за
инвестиционна информация“ – ООД.
39424
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. № 16718/93 вписва промени за „Агенция за
инвестиционна информация“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Филип Михайлов Харманджиев; вписва прехвърляне на 245 дружествени дяла
от Филип Михайлов Харманджиев на Иво Георгиев
Прокопиев; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агенция за инвестиционна информация“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Иво Георгиев Прокопиев; заличава като прокурист Любомир
Василев Любомиров; дружеството се управлява и
представлява от управителя Иво Георгиев Прокопиев и прокуристите Галя Валентинова Прокопиева и
Костадин Димитров Георгиев заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
39425
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15145/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Николай
Хаджиев 365“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж. к. Овча
купел, ул. Маестро Кънев 7, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство, комисионерство, разносна търговия по домовете, импорт,
експорт и реекспорт, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, битова техника и електроника, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, изработка и търговия
на сувенири, аксесоари, художествени произведения
и производство и търговия на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешна архитектура и дизайн,
строително-ремонтни дейности, транспортни услуги в
страната и чужбина, както и други дейности и услуги
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Тодоров Хаджиев,
който управлява и представлява.
39426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14889/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ахмад комплекс
Ко.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Тотлебен 53 – 55,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
и услуги в първоначален и/или преработен вид,
мениджърски и консултантски услуги, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и чужбина, комисионна
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дейност и други дейности, незабранени от законите.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Ахмад Моазами, който управлява и представлява.
39427
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. № 5045/2006 вписва промени за „България
търговия“ – ООД: вписва прехвърляне на 51 дружествени дяла от „Плюс Хелас.Е.п.е“ на „Плюс Варенханделсгезелшафт“ – ЕООД; заличава като съдружник
„Плюс Хелас.Е.п.е“, Гърция; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „България търговия“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е „Плюс Варенханделсгезелшафт“ – ЕООД, Германия; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, район
„Младост“, ул. Самоковско шосе 1; вписва нов устав.
39428
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. № 15599/2006 вписва промени за „Евродрийм“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Бисер Асенов Миланов на Георги Красимиров
Карамелски; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Бисер Асенов Миланов; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Георги Красимиров Карамелски; вписва промяна на
наименованието от „Евродрийм“ – ЕООД, на „Джи
Ка консулт“ – ЕООД, и ще се управлява и представлява от Георги Красимиров Карамелски; вписва нов
учредителен акт.
39429
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 по ф. д.
№ 11839/2005 вписва промени за „Автомобилно рециклиране“ – АД: вписва нов устав, приет на общото
събрание на акционерите, проведено на 20.IХ.2007 г.
39430
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 28.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 9776/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Актавис
оперейшънс“ – ЕООД.
39431
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. № 13429/2004 вписва промени за „Кар енд карго
сървисиз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките
2087 дружествени дяла от „Агенция за инвестиционна
информация“ – ООД, на Филип Михайлов Харманджиев; заличава като едноличен собственик на капитала
„Агенция за инвестиционна информация“ – ООД;
вписва като едноличен собственик на капитала Филип
Михайлов Харманджиев; вписва промяна на наименованието от „Кар енд карго сървисиз“ – ЕООД, на
„Пи Ейч медиа“ – ЕООД; дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Филип Михайлов Харманджиев и управителите Костадин Димитров Георгиев и Добрин Иванов Мишков
заедно и поотделно; вписва промени в учредителния
акт на дружеството.
39432
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
4.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф. д. № 449/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Булмет транс“ – ООД.
39433
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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. № 4073/2004 вписва промени за „Кегел“ – ООД:
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Димитър Иванов Митев на Божидар Иванов Петков;
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от
Димитър Иванов Митев на Станислав Минчев Стефанов; вписва увеличение на капитала от 5000 лв.
на 5100 лв.; вписва като съдружници и управители
Станислав Минчев Стефанов и Божидар Иванов
Петков; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Кегел“ – ООД;
вписва промяна на предмета на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки с цел продажба, книговезки услуги, продажба
на канцеларски материали, вестници и списания,
българска и преводна литература, ремонт на компютри, компютърна и друга електроника и офис
техника (копирни апарати, факс апарати, принтери
и др.), както и всички останали разрешени от закона
дейности; дружеството се управлява и представлява от
Димитър Иванов Митев, Станислав Минчев Стефанов и Божидар Иванов Петков заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
39434
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.
№ 11748/2004 вписва промени за „Минтегра“ – ЕООД:
вписва промяна на предмета на дейност, както следва: вътрешна и външна търговия, внос и износ на
домакински уреди, машини, хранителни продукти,
козметика, вино и алкохолни напитки и механични
части, представителство на чужди фирми, туризъм,
извършване на преводи от български на чужди езици
и от чужди езици на български (преводаческа дейност)
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
39435
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. № 6932/2003 вписва промени за „Тонди“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Тодор Димитров
Тодоров; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла
от Тодор Димитров Тодоров на Марияна Михайлова
Кочева-Тонева; вписва като съдружник и управител
Марияна Михайлова Кочева-Тонева; дружеството
ще се управлява и представлява от Даниел Ангелов
Тонев и Марияна Михайлова Кочева-Тонева заедно
и поотделно.
39436
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 2888/2000 вписва промени за „Паплог“ – ЕООД:
заличава като управител Росен Томов Михайлов.
39650
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. № 5762/2006 вписва промени за „Хамер“ – ЕООД:
премества адреса на управление в София, район
„Средец“, ул. Княз Ал. Батенберг 16а, ет. 2, ап. 5.
39651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15540/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Виа енвиронмент“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Арсеналски 11, ет. 6, с предмет на
дейност: външноикономическа дейност, търговия,
консултации и реализиране на проекти във връзка
с използването и опазването на околната среда и
водите, информационна, рекламна, консултантска,
лизингова, складова, издателска и печатарска дейност,
маркетинг, производство на стоки с цел продажба,
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сделки с интелектуална собственост и ценни книжа,
посредничество и представителство на юридически
и физически лица в страната и в чужбина, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Благой Асенов Цуцуманов, Росет
Франк, Ангел Василев Стефанов, Денис Анастасов
Бареков и Ивайло Йорданов Иванов и се управлява
и представлява от Благой Асенов Цуцуманов и Ангел
Василев Стефанов заедно.
39652
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15436/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Силви 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 2, ет. 4, ап. 13, с предмет
на дейност: предлагане на фризьорски и козметични
услуги, маникюр, педикюр, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна, превозна и складова дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Силвия Красимирова Асенова,
коятго го управлява и представлява.
39653
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 15150/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Тео къмпани България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 124, ет. 1, с предмет
на дейност: предприемаческа дейност, строителство
и експлоатация на индустриални и жилищни сгради,
монтажни, ремонтни дейности, реконструкция, внос,
износ, търговия, дизайн, транспорт, реклама, маркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет на
директорите с мандат 3 г. в състав: Теодор Панайотис
Константино Зюмбюлио – председател, Панайотис
Теодоре Констатинау Чока – изпълнителен директор, и
Алики Константинау – зам.-директор, и се представлява
от Панайотис Теодоре Констатинау Чока.
39654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 15254/2007 вписа промяна за „Есендейч“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Самоков, ул. Димитър Смрикаров 15, в София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 909, вх. А, ет. 2, ап. 4.
39655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13741/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мини ВЕЦ – Реал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Пирин 58, вх. Б, ет. 1, ап. 20, с предмет
на дейност: проектиране и строителство на сгради,
обекти и съоръжения, вкл. на инфраструктурни обекти
и съоръжения, консултантска дейност при проектиране и строителство, търговско представителство и
посредничество, рекламна дейност във връзка с тези
дейности, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Младен Костадинов Младенов и Иван Йорданов Иванов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
39656
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15125/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Уайт фър вали – апартамент Б 45 оркид
хаус“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б,
партер, с предмет на дейност: дружеството ще извършва по занятие следните сделки: покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими
имоти и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дейвид Едуард Хордър и
Трейси Анн Хордър и се управлява и представлява
от Артур Саркис Асланян.
39657
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 15487/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Гумиз“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул.
Яворов 34 – 36, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
посредническа дейност, консултантска дейност в областта на автомобилния пазар и свързаните с това
услуги, лизинг, маркетинг, търговско представителство, комисионерство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, вътрешна и външна
търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., разпределен в 10 000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Тома Жером Бершо – председател, Ян Режи Стефан
Доте – заместник-председател, Франк Жак Лемперьор,
Брюс Доналд Хътчисън и Греъм Седрик Платс, и се
управлява и представлява от изпълнителния директор
Тома Жером Бершо.
39658
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по ф.д.
№ 2157/2007 вписва промени за „Биест бетон“ – АД:
заличава като членове на надзорния съвет Мартин
Богомилов Христов и Десислава Цветанова Любомирова; вписва като членове на надзорния съвет
Валентина Александрова Запрянова и Евгения Крумова Томова; вписва като заместник-председател на
надзорния съвет Валентина Александрова Запрянова.
39659
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 8681/2006 вписва промени за „София вижън
пропъртис“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Леон Соломон Хаздай на „Компакт
Диск Интернешънъл“ – ООД; 8 дружествени дяла от
Алон Орен Салман на „Компакт Диск Интернешънъл“ – ООД, и на 56 дружествени дяла от „Бартон
Технологии“ – ООД, на „Компакт Диск Интернешънъл“ – ООД; вписва като съдружник „Компакт
Диск Интернешънъл“ – ООД, Израел; вписва нов
дружествен договор.
39620
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 12294/2006 вписва промени за „Жирови“ – ООД:
вписва промяна на фамилното име на съдружника и
управител Константина Златкова Жирова на Амзова;
вписва промяна в дружествения договор.
39621
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.IX.2007 г. по ф.д.
№ 8131/2006 вписва промени за „Глобъл комюникей-
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шън Нет“ – ЕАД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Св. св.
Кирил и Методий 46.
39622
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 7749/97 вписва промени за „Денел“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иван
Кирилов Тодоров на Златка Кирилова Тодорова;
заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Иван Кирилов Тодоров; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Златка
Кирилова Тодорова, която ще управлява и представлява дружеството; вписва промени в учредителния
акт на дружеството.
39623
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г.
по ф.д. № 8398/2006 вписва промени за „РК фактор“ – ООД: вписва прехвърляне на 32 дружествени
дяла от Мария Александрова Крънчева на Албена
Димитрова Здравкова; заличава като съдружник Мария Александрова Крънчева; дружеството продължава
дейността си като „РК фактор“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Албена Димитрова Здравкова,
която го управлява и представлява.
39624
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 9394/2001 вписва промени за „Максиъм
България“ – ЕООД: заличава като управител Георги
Антонов Купенов; вписва като управител Сиймор
Паул Ферейра.
39625
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г. по
ф.д. № 15628/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Хелф супорт“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Родопски извор 73А, с предмет на дейност: изграждане,
експлоатация и развитие на медицински центрове и
лаборатории, търговия с медицинска техника, апаратура и консумативи, търговско представителство
и посредничество, иновационна и изследователска
дейност в областта на медицината и здравеопазването, както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една, със съвет на
директорите в състав: Огнян Борисов Георгиев, Андреас Анастасиос Ставракис – председател, Михаил
Христос Георгакакис, Николаос Христос Георгакакис,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Огнян Борисов Георгиев.
39626
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г. по
ф.д. № 11563/2000 вписва промени за „Гурме“ – ООД:
вписва прехвърляне на 147 дружествени дяла от
„Агенция за инвестиционна информация“ – ООД,
на „Кар енд карго сървисиз“ – ЕООД; вписва като
съдружник „Кар енд карго сървисиз“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 13429/2004 по описа на СГС); вписва нов
дружествен договор.
39627
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.X.2007 г. по ф.д. № 8514/2004 вписва промени за
„Ценит“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Стоян Иванов Недев на Дилян Илиев
Петров; заличава като едноличен собственик Стоян
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Иванов Недев; вписва като едноличен собственик
Дилян Илиев Петров; заличава като управител Стоян
Иванов Недев; вписва като управител Дилян Илиев
Петров; премества седалището и адреса на управление
от София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 90,
вх. В, ет. 1, ап. 38, в гр. Червен бряг, ж.к. Победа 8,
вх. В, ет. 5, ап. 48, област Плевен, община Червен
бряг; вписва нов учредителен акт.
39628
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по ф.д.
№ 10346/2005 вписва промени за „Ка – Ел – Ем“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Надя
Николова Любенова на Любомир Любомиров Любенов; заличава като съдружник и управител Надя
Николова Любенова; дружеството продължава дейността си като „Ка – Ел – Ем“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Слатина“, ж.к. Гео Милев, бул. Шипченски проход
32, бл. 251А, ет. 10, ап. 37; вписа като едноличен собственик на капитала Любомир Любомиров Любенов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
39629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 12699/2005 вписва промени за „Милениум – 2001“ – АД: дружеството продължава дейността
си като „Милениум – 2001“ – ЕАД; вписва като едноличен собственик на капитала „Българска търговска
компания – 66“ – АД (рег. по ф.д. № 9668/99 по опи
са на СГС); вписва нов устав, приет с протоколно
решение от 6.III.2007 г. на едноличния собственик
на капитала; заличава като членове на съвета на
директорите Николай Славев Стоичков, Светозар
Александров Славков и Стоян Николов Шумков;
вписва нов съвет на директорите за срок 5 г. в състав:
Николай Славев Стоичков – изпълнителен директор, Светозар Александров Славков – председател,
и Красимир Панайотов Кузмов – зам.-председател;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Николай Славев Стоичков.
39630
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 12331/2005 вписва промени за „Грамма системс“ – ООД: вписва прехвърляне на 7 дружествени
дяла от Иван Стефанов Методиев на Стайко Минков
Шиваров и 85 дружествени дяла от Иван Стефанов
Методиев на Васил Величков Величков; заличава
като съдружник Иван Стефанов Методиев; вписва
като съдружник и управител Васил Величков Велич
ков; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Стайко Минков Шиваров и Васил
Величков Величков заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
39631
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г.
по ф.д. № 8633/2005 вписва промени за „ГБ сървисиз“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 10 000 лв. на 1 722 000 лв. с непарична
вноска съгласно тройна съдебно-счетоводна оценителска експертиза на стойност 1 712 391,91 лв. – вземания;
вписва промени в учредителния акт.
39632
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по ф.д.
№ 3184/2005 вписва промени за „Декофикс“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Борислав Иванов Борисов на Милен Георгиев Миков;
заличава като едноличен собственик и управител
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Борислав Иванов Борисов; вписва като едноличен
собственик и управител Милен Георгиев Миков; дружеството ще се управлява и представлява от Милен
Георгиев Миков; вписва нов дружествен акт.
39633
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 2181/2006 вписва промени за „Рики ентъртейн
мънт“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: вътрешен и международен транспорт, вътрешна
и външна търговия, лизингова дейност, реклама и
маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство, производство и продажба на хранителни, промишлени и
битови стоки, организиране на развлекателни и шоу
програми, комисионна, спедиционна и туристическа
дейност, спортна дейност, спортна анимация и обучение
по зимни спортове, импресарска, информационна и
консултантска дейност, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, сделки с интелектуална собственост, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
39634
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14821/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Г маркетинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж.к. Красна поляна, ул. Братин дол, бл. 15А,
вх. Б, ет. 9, ап. 53, с предмет на дейност: производство
и търговия със стоки и други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, счетоводни услуги,
комисионни, спедиционни, складови сделки, маркетингови, рекламни, туристически услуги, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Добромир Минчев
Абаджиев, който го управлява и представлява.
39635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15538/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хабитат плюс
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. България 111, ж.к. Ембаси суитс, сграда
блок А, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия със стоки и услуги във всички разрешени
със закон форми, производство и търговия с мебели,
експорт и реекспорт, издателска и рекламна дейност,
маркетингова и консултантска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, туризъм и транспортни услуги,
лизингова дейност, представителство (без процесуално)
и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Петя Минкова
Минкова, която го управлява и представлява.
39636
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14478/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Телемах – Д“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Елин Пелин 4, с предмет на дейност:
строителство в страната и в чужбина, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти,
строителство и обзавеждане на сгради, търговия и
управление на недвижими имоти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Телемах груп“ – ООД,
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и се управлява и представлява от управителя Петя
Антонова Сариева и Щерион Георгиев Сариев заедно
и поотделно.
39637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14636/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Солчер“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Марин Дринов 25, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки с цел препродажба, покупка на недвижими имоти, строеж и обзавеждане
с цел продажба, спедиторска, комисионна, складова
и лизингова дейност, търговско посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, рекламна и информационна дейност и предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Златен дом“ – ООД (рег. по ф.д. № 5831/2004
по описа на СГС), и „Ентек БГ“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 10887/2006 по описа на СГС), и се управлява
и представлява от Соня Христова Кирякова.
39638
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15458/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тера консулт 27“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Банкя, район
„Банкя“, ул. Цар Симеон 101, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни
лица, комисионна и лизингова дейност, реекспорт,
бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристически,
рекламни, сервизни и други битови услуги, производство, изкупуване и преработка на промишлена и
селскостопанска продукция, вътрешен и международен
туризъм и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Евгениев Грозданов,
който го управлява и представлява.
39639
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2007 г. по
ф.д. № 2772/98 вписва промени за „Техностил“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Боян
Василев Вуков на Кристиян Димитров Спасов, 5
дружествени дяла от Димитър Георгиев Дойнов на
Кристиян Димитров Спасов, 1/2 идеална част от съсобствените им 5 дружествени дяла от Мария Стефанова
Нотева на Димитър Стефанов Нотев; заличава като
собственици Боян Василев Вуков, Димитър Георгиев
Дойнов и Мария Стефанова Нотева.
39640
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
5.X.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 2772/98 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Техностил“ – ООД.
39641
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 15588/93 вписва промени за „Цитас“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 53 дяла, съставляващи 100 %
от капитала на „Цитас“ – ЕООД, съгласно договор,
сключен между Столична общинска агенция за
приватизация и Нов български университет, висше
училище, съгласно решение на Великото Народно
събрание от 18.IX.1991 г.; заличава като едноличен

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

собственик държавата; вписва като едноличен собственик Нов български университет, висше училище,
съгласно решение на Великото Народно събрание от
18.IX.1991 г.; заличава като управител Йонка Ганчева
Ганчева; вписва като управител Румяна Асенова Каменова; дружеството ще се управлява и представлява
от Румяна Асенова Каменова.
39642
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 14624/96 вписва промени за „Кос алфа“ – ООД:
допълва предмета на дейност със: „строителство и
ремонт на пътни обекти, пътно и гражданско строителство, зимно поддържане на пътища, дървопреработване и производство на мебели“; вписа предмет
на дейност: строителство и ремонт на пътни обекти,
пътно и гражданско строителство, зимно поддържане
на пътища, дървопреработване и производство на
мебели, външнотърговска дейност – импорт, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни
компании, инженеринг, конструкции, строителство,
маркетинг, реклама, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, производство и търговия със
стоки и услуги, охранителна дейност, информационни услуги, анализи, проучвания, експертна дейност,
транспортни услуги в страната и в чужубина и други
дейности, незабранени със закон; вписва промени в
дружествения договор.
39643
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 12034/92 вписва промени за „ТКМ фотофинишинг“ – ООД: вписва промяна на наименованието
на „ТКМ железопътен транспорт и услуги“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление в София,
район „Панчарево“, с. Кокаляне, ул. Слатин дол 43.
39644
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 6618/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Георги Недов – Асия“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Асия комерс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 13920/2007
по описа на СГС).
39645
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. № 10409/2004 вписва промени за „Стилнет – РМ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Боян Николов Кирилов на Неделчо
Иванов Йорданов; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Боян Николов Кирилов;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Неделчо Иванов Йорданов; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Сердика“, ул. Веслец 65; дружеството ще се управлява
и представлява от Неделчо Иванов Йорданов; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
39646
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 7906/2005 вписва промени за „Сиен Фън“ – ООД:
вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от Цзоу
Чунмей на Ли Хао; заличава като съдружник и управител Цзоу Чунмей; вписва като съдружник и управител
Ли Хао; премества адреса на управление в София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 258, вх. А, ет. 16,
ап. 90; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Дзи Шудзюен и Ли Хао заедно и
поотделно; вписва промени в дружествения договор.
39647
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по ф.д.
№ 3632/2004 вписва промени за „Обновление“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Живко
Тодоров Куртев; вписва като член на съвета на директорите „Конимо“ – АД (рег. по ф.д. № 11170/98
по описа на СГС), представлявано от Живко Тодоров
Куртев; дружеството ще се представлява от Вълко
Стоянов Вълев, Десислава Жекова Танева, Светла
Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано
от Живко Тодоров Куртев, колективно.
39648
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
9.X.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 3632/2004 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Обновление“ – АД.
39649
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VIII.2007 г.
по ф.д. № 3557/2003 вписва промени за „Медикал
прогрес“ – ООД: заличава като съдружник Димитър
Борисов Пелов; вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Димитър Борисов Пелов на Румен Стоянов
Нинов; вписва като съдружник Румен Стоянов Нинов;
вписва актуализиран дружествен договор.
39601
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 5716/2002 вписва заличаване на „Юръпиан
консултантс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 121.
39602
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г. по
ф.д. № 2497/2001 вписва промени за „Тур инс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Елеонора Николова Симова на Алберт Емилов Андреев;
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Иван
Николов Кръстев на Алберт Емилов Андреев; вписва като съдружник Алберт Емилов Андрев; вписва
промени в дружествения договор.
39603
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.X.2007 г. по ф.д.
№ 2716/2001 вписва промени за „Бор 2001“ – АД:
вписва промяна на устава, раздел II, чл. 5, приета с
решение на общото събрание на акционерите, проведено на 3.X.2007 г.
39604
Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
4.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър
по ф.д. № 8181/2001 на проверения и приет годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Булмет и Ко“ – ООД.
39605
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по ф.д.
№ 4294/2000 вписва промени за „Соломон груп“ – АД:
вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Кораб планина
6; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на
100 000 лв. чрез издаване на 50 000 нови акции с номинална стойност 1 лв.; заличава съвета на директорите
в състав: Момчил Ценов Кръстев, Абрахам Бен Нун
и Михаел Богойевич; вписва нов съвет на директорите в състав: Момчил Ценов Кръстев – председател,
Лозана Любенова Славчова – изпълнителен директор,
Николай Леонтиев Леонтиев – зам.-председател; вписва промяна на предмета на дейност: консултантска
дейност, административноправни услуги, юридически
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консултации, управление и мениджмънт, търговско
представителство и посредничество, комисионни
услуги, финансови услуги, факторинг, лизинг, информационни, програмни, рекламни и други услуги
и всякаква друга дейност, незабранена от закона;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Лозана Любенова Славчова; вписва нов
устав, приет на общото събрание на акционерите,
проведено на 17.VIII.2007 г.
39606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14804/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобъл партнерс
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Бисер 2, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, проектиране и
строителство, инвестиционна дейност и финансово
посредничество, вътрешна и външна търговия, транспортна и спедиционна дейност, представителство и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, ноу-хау, инженерингова и маркетингова
дейност, както и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Григори Орман, Петр Александрович
Доновский, Светлана Павлова Споркова и Александра
Генадиева Пенова и се управлява и представлява от
Александра Генадиева Пенова.
39607
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по ф.д.
№ 1081/2007 вписва промени за „Феликса“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
100 000 лв. на 867 000 лв., разпределен в 867 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв.,
чрез издаване на нови 767 поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1000 лв.; капиталът е
увеличен с непарична вноска – недвижим имот на
стойност 767 000 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
1.VIII.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, по дело № 298/2007; вписва изменения и
допълнения на устава на дружеството, приети на ОС
на акционерите, проведено на 15.VIII.2007 г.
39608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14668/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Булдом инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Черковна 25, с предмет на дейност:
строителна дейност, покупко-продажба 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 представителство и
посредничество, внос и износ на стоки и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Пламен Петков Геров, Валери Стоянов
Баятов и Петко Григоров Марков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39609
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15210/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ай енд Джи кетъринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. Велчо Атанасов 55, с предмет на дейност: кетъринг, продажба и покупка на недвижими
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имоти, машини, съоръжения, технологични линии,
промишлено и търговско оборудване и лизинг на
същите, търговия на едро и дребно, експорт и импорт,
посредничество, комисионерство, представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, разработка и търговия
с програмни продукти, транспортна и спедиторска
дейност, както и всякакъв друг вид дейност в страната
и в чужбина, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Ирина Наскова Владимирова и Георги Стоянов Киров
и се управлява и представлява от Ирина Наскова
Владимирова.
39610
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 15091/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Финансова компания – Елит“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Кузман Шапкарев 4, с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба
на участия в български и чуждестранни дружества,
както и всякаква търговска дейност, незабранена от
закона. Дружеството 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: Камен Маринов Колчев – председател,
Ваня Георгиева Василева – изпълнителен директор,
и Георги Валентинов Малинов – зам.-председател,
и се представлява от изпълнителния директор Ваня
Георгиева Василева.
39611
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14697/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Димка Владева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно
изискванията на глава Х от ЗЛПХМ. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Димка Станева
Владева, която го управлява и представлява.
39612
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г.
по ф.д. № 5273/2007 вписва промени за „Агро логистика“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите „А.Д.А.“ – ЕООД, и Чавдар Людмилов
Цеков; вписва като членове на съвета на директорите
„Евро пропърти инвестмънт“ – ЕООД, представлявано
от Александър Йорданов Тумпаров, и Евгени Горанов Нинов; вписва като председател на СД „Евро
пропърти инвестмънт“ – ЕООД, представлявано от
Александър Йорданов Тумпаров; вписва като изпълнителен директор Евгени Горанов Нинов; вписва като
прокурист Чавдар Людмилов Цеков; дружеството се
представлява от изпълнителния директор Евгени Горанов Нинов и прокуриста Чавдар Людмилов Цеков
заедно и поотделно.
39613
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14683/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Версатис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ж.к. Дървеница, бл. 44, вх. Б, ап. 71, с предмет на дейност:
производство на стоки и услуги, търговия, комисионна
дейност, търговско представителство и посредничество
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи-
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тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Маргарита Илиева Николова, която го
управлява и представлява.
39614
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15308/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пресмаркет 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 113А, с предмет на
дейност: медийна, издателска и разпространителска
дейност, маркетинг и реклама, консултантски услуги,
търговска дейност, представителство, посредничество
и агентство, информационни, програмни и импресарски услуги и всякаква друга дейност, незабранена от
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Нова
българска медийна група холдинг“ – ЕАД (рег. по
ф.д. № 10752/2007), и се управлява и представлява
от управителя Ирена Ангелова Кръстева.
39615
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14524/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Викктори“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Чаталджа 52, ап. 6, с предмет на дейност:
осигуряване на артисти за театрални постановки,
кино- и телевизионни продукти, радиопредавания и
шоупрограми, продуциране на театрални постановки,
филми, концерти и шоупрограми, театрална и постановъчна дейност, организиране на шоуспектакли в
страната и в чужбина, производство на музикални,
кино-, видео-, театрални и телевизионни продукти,
покупко-продажба, външна и вътрешна търговия,
рекламна дейност, консултантски услуги, търговско
представителство и посредничество, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Виктор Нанков
Калев, който го управлява и представлява.
39616
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г.
по ф.д. № 6547/2007 вписва промени за „Автопромо“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Крум Радославов Иванчев на Мартин Петров
Атанасов; заличава като съдружник Крум Радославов
Иванчев; вписва като съдружник Мартин Петров
Атанасов; дружеството се управлява и представлява
от управителя Петър Боянов Митов.
39413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14911/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аркис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 3, вх. А,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: консултантска,
търговска, посредническа и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Красимир Димитров Кръстев, който го
управлява и представлява.
39414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14532/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сентрал А 32“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на дейност:
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търговия и посредничество при сделки с недвижими
имоти, проектиране и строителство, комисионна и
консигнационна дейност, ноу-хау, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и/
или чуждестранни физически и юридически лица,
импорт-експорт, транспортна дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, консултантска дейност, предметът на дейност на дружеството включва
и осъществяването на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона, при спазване на всички
приложими разрешителни или лицензионни режими.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джули Саймънс, Уй Хуат Кхо, Фунг
Лий Чан и Кристофър Майкъл Саймънс и се управлява и представлява от Кристофър Майкъл Саймънс.
39415
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 9739/2005 вписва промени за „Ел Джи Ел – комфорт“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода 109, ет. 5, ап. 7.
39416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IX.2007 г. по
ф.д. № 12028/2000 вписва промени за „Дженерал логистик сървисис“ – ООД: заличава като съдружници Боян
Константинов Доганов и „Медикасофт консулт“ – АД;
вписва като съдружници Вася Боянова Доганова,
Константин Боянов Доганов и Мария Величкова
Етрополска; вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Боян Константинов Доганов на Константин
Боянов Доганов и 33 дружествени дяла от Боян Константинов Доганов на Вася Боянова Доганова; вписва
прехвърлне на 33 дружествени дяла от „Медикасофт
консулт“ – АД, на Мария Величкова Етрополска.
39417
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 2.X.2007 г. по ф.д. № 7195/97 вписва прекратяване
на „Булгиталия“ – ООД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Камелия Григориева Станкова и определя
срок за ликвидацията 6 месеца.
39418
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 8039/2006 вписва промени за „Груп Дабъл
Ю“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Иван Христов Иванов на Борис Павлов
Петров; заличава като съдружник Иван Христов
Иванов; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Груп Дабъл Ю“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Борис Павлов Петров; вписва нов устав.
39379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 9443/2006 вписва промени за „Сънлайт индастриъл“ – ЕООД: заличава като управител Спиридон
Кополас; вписва като управители Георгиос Якубинис
и Евстатиос Бампалис; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Георгиос Якубинис,
Евстатиос Бампалис, Георгиос Диамантис и Христос
Карталис заедно и поотделно.
39380
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 10521/2006 вписва промени за „Зоко“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието от „Зоко“ – ЕООД,
на „Зоко филмс“ – ЕООД.
39381
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 4869/2006 вписва промени за „Рифа
трейд“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Изгрев“, ул.
Генерал Щерю Атанасов 8, вх. Б, ап. 6.
39382
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 1648/2006 вписва промени за „Софтнет
София“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Младост“,
п.к. 1766, ул. Бизнес парк 1, сграда 12, партер; вписва
изменение на учредителния акт.
39383
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 11304/2005 вписва промени за „Софгеопропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени
дяла от Стефан Христов Софиянски на Георги Иванов
Кайраков;заличава като съдружник Стефан Христов
Софиянски; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софгеопропърти“ – ЕООД; едноличен собственик на
капитала е Георги Иванов Кайраков, който управлява
и представлява; вписва нов устройствен статут на
дружеството.
39384
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.X.2007 г. по ф.д.
№ 8058/2005 вписва промени за „Телемах – А“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Телемах“ – ООД, на „Телемах груп“ – ООД; заличава като
съдружник „Телемах“ – ООД; вписва като съдружник
„Телемах груп“ – ООД; вписва промяна в седалището
и адреса на управление – София, район „Лозенец“, ул.
Елин Пелин 4; вписва промени в дружествения договор.
39385
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 12836/2005 вписва промени за „Дигеро“ – ООД:
вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Росица
Красимирова Велчева на Диана Иванова Иванова;
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Гергана
Петрова Янакиева на Диана Иванова Иванова; заличава като съдружници и управители Гергана Петрова
Янакиева и Росица Красимирова Велчева; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дигеро“ – ЕООД; едноличен собственик и управител е Диана Иванова
Иванова, която управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт.
39386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по ф.д.
№ 2973/2005 вписва промени за „Ню билдинг“ – ООД:
заличава като управител Николай Петров Коларов;
дружеството се управлява и представлява от Георги
Илиев Георгиев; вписва нов дружествен договор.
39387
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 7566/2005 вписва промени за „Иннова“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от Панчо
Дамянов Панчов на Нели Иванова Костадинова;
заличава като управител Панчо Дамянов Панчов;
вписва като съдружник и управител Нели Иванова
Костадинова; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Иннова“ – ООД, и се управлява и представлява от Нели
Иванова Костадинова; вписва дружествен договор.
39388
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 13611/2004 вписва промени за „Бейкър Тили
Клиту и партньори“ – ООД: вписва като управител
Мариус Клиту; дружеството се управлява и представлява от управителите Жени Христова Гицоайка,
Панайотис Хараламбус и Мариус Клиту заедно и
поотделно.
39389
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.X.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 13887/92 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бултрако“ – АД.
39390
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 7969/97 вписва промени за „Юнион трейд
къмпани“ – ООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Румяна Рачева Любенова на Светлозар
Тошков Любенов; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Светла Йовкова Йорданова на Ивайло
Любенов Константинов; заличава като съдружници
и управители Светла Йовкова Йорданова и Румяна
Рачева Любенова; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Средец“, ул.
Цар Иван Шишман 17; вписва промяна на наименованието от „Юнион трейд къмпани“ – ООД, на
„Юнион Ивкони“ – ООД; дружеството се управлява
и представлява от управителите Светлозар Тошков
Любенов и Ивайло Любенов Константинов заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
39391
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 10470/96 вписва промени за „МС – 21“ – ООД:
вписва промяна в адреса на управление – София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 788, партер, ателие 2.
39392
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 20.VIII.2007 г. по ф.д. № 3207/96 вписва
прекратяване на „Конвент“ – ЕООД, и го обявява в
лквидация с ликвидатор Иван Георгиев Драголов и
срок за ликвидацията 6 месеца считано от датата на
обнародване на поканата до кредиторите в „Държавен вестник“.
39393
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 12857/2007 вписва промени за „Ди текс
стил“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Витоша“, ул.
Майстор Павел от Кримин 28, ет. 1, ап. 1; вписва
нов учредителен акт.
39394
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14666/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ефи – КДТ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Добър юнак 3, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина (вътрешни и международни превози),
производство и търговия с промишлени стоки, стоки
за бита, хранителни и селскостопански стоки, производство и реализация на бързи закуски, тестени,
захарни и др. сладкарски изделия и продукция, млечни произведения, хотелиерство и ресторантьорство,
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управление на заведения за бързи закуски и хранене,
организиране на барове, дискотеки и други увеселителни заведения, туристическа агентска дейност, тур
операторска дейност, предоставяне на допълнителни
туристически услуги, създаване на квартирни бюра,
предпечатна подготовка, рекламна, информационна,
консултантска, маркетингова и издателска дейност
и всички други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Кирил Димитров Тачев, който го управлява
и представлява.
39395
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14551/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Овърмит“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 26, вх. А, ет. 7, ап. 13, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия с хранителни и нехранителни
стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и
други незабранени от закона дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Христо Кръстев
Кръстев, който го управлява и представлява.
39396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.X.2007 г.
по ф.д. № 6370/2003 вписва промени за „Рамстор
България“ – АД: вписва като едноличен собственик
Мигрос Тюрк Т.А.Ш., със седалище Турция; дружеството продължава дейността си като еднолично
акционерно дружество „Рамстор България“ – ЕАД;
вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Красно село“, ул. Лайош
Кошут 33, ет. 5, ап. 26; заличава като член на съвета
на директорите и председател Азис Булгу; вписва като
член на съвета на директорите Левент Чакъроглу;
вписва като председател на съвета на директорите
Левент Чакъроглу.
39397
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.X.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6370/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Рамстор
България“ – АД.
39398
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 4724/2003 вписва промени за „Ергекс – Кънсалтинг“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Лозенец“,
бул. Черни връх 32, ет. 3, офис 1А; вписва промени
в дружествения акт.
39399
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по ф.д.
№ 2242/2002 вписва промени за „ИИ – ТВ“ – ЕООД:
заличава като управител Цветозар Исаев Младенов;
вписва като управител Илиана Ангелова Беновска,
която ще управлява и представлява дружеството.
39400
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. № 5284/2001 вписва промени за „ЕД Медицин
Балкан“ – ООД: вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла от Ирина Валентиновна Монахова на Петр
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Александрович Доновский; вписва прехвърляне на
46 дружествени дяла от Григори Орман на Светлана Павловна Споркова; вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Ирина Валентиновна Монахова на Александра Генадиевна Пенова; вписва като
съдружник Петр Александрович Доновский; вписва
нов дружествен договор.
39401
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 2691/2001 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Мило – 64 – Емило Златанов“ (рег. по ф.д.
№ 2691/2001) като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Калър“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 4763/2001).
39402
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определене
от 19.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 4473/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Пъткомплект
2000“ – АД.
39403
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г. по
ф.д. № 7316/99 вписва промени за „Фортрес“ – ООД:
заличава като съдружник Владимир Йорш; вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Владимир
Йорш на Филип Валентинов Миланов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Фортрес“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е Филип Валентинов
Миланов, който го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
39404
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по ф.д.
№ 22449/94 вписва промени за „Вила – парк“ – ООД:
вписва промяна в адреса на управление – София, район
„Слатина“, ул. Теменуга 1, офис 37; вписва промени
в учредителния акт на дружеството.
39405
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 9787/94 вписва прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Со – То – Сотириос Кодзаколис“ (рег. по ф.д.
№ 1319/91 по описа на Софийския окръжен съд)
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Со – То Колор“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 9787/94).
39406
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по ф.д.
№ 1005/99 вписва заличаване на „Детоник“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Константин Иречек 10.
39407
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IX.2007 г.
по ф.д. № 9787/94 вписва промени за „Со – То колор“ – ЕООД: допълва предмета на дейнот със:
„транспортна, превозна, спедиторска и таксиметрова
дейност и услуги“.
39408
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. № 5316/2007 вписва промени за „БГЛОГ“ – ООД:
вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от Милко Сергеев Георгиев на Борис Григоров Гюров и 8
дружествени дяла от Йоанна Иванова Христова на
Борис Григоров Гюров; вписва увеличение на капи-
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тала на дружеството от 5000 лв. на 5100 лв.; вписва
като съдружник Борис Григоров Гюров; вписва нов
дружествен договор.
42522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15808/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мария – МЗП
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Презвитер Козма 32, ет. 01,
ап. 14, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия с готови стоки и услуги във всички разрешени със закон форми, спедиционни и транспортни
услуги, експорт, реекспорт, издателска и рекламна
дейност, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
строителство, представителство (без процесуално) и
посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Пламен Йорданов
Милушев, който го управлява и представлява.
42523
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15679/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „НВГ консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 55, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия със стоки от всякакъв вид, незабранени
със закон, консултантска дейност, посредничество в
областта на недвижимите имоти, строителство, търговско представителство и посредничество и други
услуги, търговия на едро и дребно и внос и износ
на всякакви стоки, позволени със закон, вътрешен
и международен туризъм и всякаква друга дейност,
позволена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Камен Николинов Гаврилов,
който го управлява и представлява.
42524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15917/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евъргрийн
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Бачо Киро 5Б,
ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: покупка, строителство или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или по-нататъшна експлоатация, всякаква
строителна дейност, посредничество при сделки с
недвижими имоти, инвестиционна дейност, лизинг,
както и всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Аркон Констракшънс (Кипър) лимитед“,
Кипър, и се управлява и представлява от управителя
Панайотис Георгиос Котцос.
42525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15856/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Форос
еко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 1, с предмет
на дейност: проектиране и строителство на сгради
и съоръжения, строително-монтажни и технически
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност,
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мениджмънт, маркетинг и реклама, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини
и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, участие в национални и международни проекти
и програми и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 100 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Форос дивелъпмънт“ – ЕАД, и се управлява
и представлява от управителя Димо Петров Петров.
42526
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15616/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „АДМ проперти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад
94, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина, комисионни сделки, отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешен и международен туризъм, покупка
и продажба на недвижими имоти, други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Анатолий Давидович Мачулский и се
управлява и представлява от управителя Михаил
Израилевич Шерешевский.
42527
Софийският градски съд допуска поправка на явна
фактическа грешка в решението си от 21.IХ.2007 г.
по ф.д. № 14173/2007 по партидата на „Оптима
2007“ – ЕООД: думите „дружеството се управлява
и представлява от управителя Михаил Израилевич
Шерешевский“ да се четат „дружеството се управлява
и представлява от управителите Михаил Израилевич
Шерешевский, Андрий Жаров и Вита Жарова заедно
и поотделно“.
42528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15315/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Съни принт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Черковна 43, ет. 4, ап. 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортни и превозни сделки, комисионни и спедиционни сделки, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна, превозна,
складова дейност, рекламни, печатни, информационни, програмни и консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Атанас Симеонов Шишков
и Илияна Кръстева Шишкова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15667/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Грундфос България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Източна тангента 100,
с предмет на дейност: търговия с помпи и помпени
инсталации от всякакъв вид, както и всякакви необходими принадлежности и допълнения от всякакъв вид,
като арматури, устройства за включване/изключване
и други съоръжения, всеобхватен сервиз на подобни

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

инсталации, техният ремонт и поддръжка, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, предоставяне на услуги, търговско представителство, консултантски услуги, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Грундфос Пумпен – Фертриб Гезелшафт“ – MбХ, и се управлява и
представлява от управителя Ленко Тодоров Георгиев
и Гунар Енгелхардт заедно и поотделно.
42530
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. № 1389/2007 вписва промени за „Максстрой пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Спас Стайков Тошев на Александра Димитрова
Русева; заличава като съдружник и управител Спас
Стайков Тошев; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Максстрой пропърти“ – ЕООД; едноличен собственик
на капитала и управител е Александра Димитрова
Русева, която управлява и представлява дружеството;
вписва нов устав.
42639
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15481/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Класик ентърпрайсез“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска 70, офис 3, с предмет на
дейност: проучване, благоустрояване и експлоатация на
недвижими имоти, консултантски услуги, извършване
на всякакъв вид строителна дейност, проектиране,
инженерство, покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, представителство на местни и
чуждестранни фирми, посредничество, всякакъв вид
сделки в страната и в чужбина, вкл. да придобива и
да отчуждава в съответствие със закона и този учредителен акт вещни права, ценни книжа, права върху
изобретения и търговски марки, ноу-хау, обекти на
интелектуалната собственост. Дружеството може да
извършва и всякакви други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5010 лв., със съдружници Питър
Джерард Конъли, Лиам Антъни Честър и Майкъл
Стенли Сандърс и се управлява и представлява от
Майкъл Стенли Сандърс.
42640
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. № 8590/92 вписва промени за „Интернешънъл
кепитъл груп“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 5 129 000 лв. на 6 585 700 лв., капиталът е увеличен
с непарична вноска – апорт на вземане на стойност
1 456 700 лв. съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 29.VIII.2007 г. на СГС,
фирмено отделение, 1 състав, по дело № 444/2007;
вписва промени в дружествения договор.
42641
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. № 28063/93 вписва промени за „Сиера
Жордан – 2001“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Симона Иванова Павлова на
Тамара Георгиева Цонева; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Симона Иванова Павлова на
Тамара Георгиева Цонева; заличава като съдружник
и управител Симона Иванова Павлова; вписва като
съдружник Тамара Георгиева Цонева; дружеството
се управлява и представлява от управителя Жордан
Стоименов Павлов.
42642
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3162/2007 вписва промени за „Сингулар“ – АДСИЦ:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
500 000 лв. на 650 000 лв., разпределен в 650 000 обикновени безналични поименни акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв., чрез издаване на нови
150 000 обикновени безналични поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв.
42643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14434/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Смарт контрол“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 301, вх. Б, ап. 50, с
предмет на дейност: инженерингова дейност в областта
на управление на производството, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз), електронни игри (без хазарт),
строителна дейност, видео- и звукозапис, вътрешен и
международен туризъм и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Русев Колев и Ани Иванова Колева и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14623/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Леджънд венчър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Борово 52, вх. Г,
ет. 7, с предмет на дейност: сключване на търговски
сделки, представителство, посредничество, дистрибуторство, извършване на консултантски и всякакви
други незабранени услуги, търговия с всякакви стоки, позволени със закон, и всякаква друга дейност,
която е в съответствие със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Кристофа Люк
и се управлява и представлява от Кристофа Люк.
42645
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 12570/2007 вписа промяна за „Тру инвест“ – ООД,
във връзка с постановено решение на Видинския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл.
3, вх. Б, ап. 28, в София, район „Красно село“, ул.
Бузлуджа 1, вх. Б, ап. 3.
42646
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15595/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Уинд стар София“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно село“,
ж.к. Хиподрума, бл. 139А, вх. В, ет. 1, ап. 59, с предмет
на дейност: производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници и основно
от вятърни електроцентрали, спедиция, логистика,
транспортна и складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, внос и
износ, комисионна, лизингова и рекламна дейност,
строителство и обзавеждане, производство и търговия
с промишлени, хранителни, селскостопански и битови
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5600 лв., със съдружници Марио Александров Михай-
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лов, Драган Костов Доковски, Владимир Николов
Иванов и Пламен Павлов Андонов и се управлява
и представлява от Марио Александров Михайлов и
Пламен Павлов Андонов заедно и поотделно.
42647
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15574/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВСТ – С“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Калиманци 55, с предмет на дейност: производство
и търговия със спортни, пътни чанти и сакове, ученически раници и спортни аксесоари, производство
и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които
няма забранителен или лицензионен режим, внос,
износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, строителна, спедиторска, складова,
лизингова, информационна дейност, консултантски
услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство и
всякаква друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлин
Иванов Димитров и Валентин Василев Бонев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42688
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15440/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Чичон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Кожух планина 2, вх. А, ет. 4, ап. 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, заведения за обществено хранене и търговия,
внос, износ, реекспорт, специфични търговски операции, търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска, консултантска, сервизна,
издателска дейност в страната и в чужбина, битово
обслужване на населението, сделки с интелектуална
собственост, управление и експлоатация на недвижими
имоти, покупка, строеж на недвижими имоти с цел
продажба, производство, търговия, внос и износ на
санитарен фаянс, парфюмерия и козметични продукти,
текстил, трикотаж, кожени облекла, бижутерия (без
благородни метали и скъпоценни камъни), дънкови
облекла и всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Димитър Борисов Димитров, който го
управлява и представлява.
42689
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15459/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нетра“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Цар Асен I № 33, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно,
комисионна дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, ресторантьорство, хотелиерство, транспортни услуги, консултантски, куриерски
услуги, лизинг и всички други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Адриан Пенчев Тихов, който
го управлява и представлява.
42690
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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. № 9851/2007 вписа промени за „Оптима акаунт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Елена Илийчова Илиева на Емилия Маринова
Панова; заличава като съдружник и управител Елена
Илийчова Илиева; вписва като съдружник Емилия
Маринова Панова; дружеството се управлява и представлява от Стела Любенова Апостолова; вписва нов
дружествен договор.
42691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15515/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Милю“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 33, вх. А, ет. 6, ап. 20,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, представителска и посредническа дейност,
както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Любомир Емилов Топалов, който го управлява и представлява.
42692
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15507/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тера ойл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 21, вх. 2, с предмет на дейност:
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, търговия с горива, покупко-продажба,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, производство и търговия със стоки и услуги, консултантска
дейност, строително-монтажна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Валентин Димитров Драшански, който го
управлява и представлява.
42693
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15489/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Екохоум“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата
река, ул. Батуня 30, с предмет на дейност: строителни
и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Николов Георгиев и Христо Томов Томов и
се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42694
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. № 12128/2004 вписа промени за „Мат инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Минко Христов Янков на Красимир Тодоров
Кръстев; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от
Теодор Великов Иванов на Красимир Тодоров Кръстев;
вписва като съдружник и управител Красимир Тодоров
Кръстев; заличава като управител Минко Христов
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Янков; дружеството ще се управлява и представлява
от Красимир Тодоров Кръстев; вписва актуализиран
дружествен договор.
42579
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15319/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Май билд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“, кв.
Горна баня, ул. Доктор Л. Григорова 94, с предмет
на дейност: строителство, ремонт и модернизация на
жилищни, административни и производствени сгради, търговия с недвижими имоти, движими вещи и
стоки, както и всякаква друга дейност, търговска по
смисъла на закона, която изрично не е забранена от
него. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Венцеслав Димитров Гълъбов, Катя Цветозарова Желева и Атанас Николаев
Топалов и се управлява и представлява от Атанас
Николаев Топалов.
42580
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11782/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елпродизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 304, вх. 2, ап. 21, с
предмет на дейност: проектиране на силнотокови и
слаботокови ел. инсталации и съоръжения, структурно окабеляване, пожароизвестителни и охранителни
инсталации, проучване, изграждане и производство на
сградни ел. инсталации, ел. оборудване и съоръжения,
архитектурно и строително проектиране, интериорен
и екстериорен дизайн, градоустройство, паркова архитектура и строителен мениджмънт, строителство и
ремонт, строителен надзор, инвеститорски контрол,
експертни консултации в сферата на ел. проектирането, архитектурата, териториалното устройство,
инвестиционното проектиране, търговия на едро и
дребно, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни фирми,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Янка Илиева Петкова, която го управлява
и представлява.
42581
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15329/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Електрик консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Ангел Каралийчев 29, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки и сделки с
интелектуална собственост, стоков контрол, продажба
на машини и съоръжения за строителството, изкопни
работи със строителни машини и строителни съоръжения, транспортни услуги, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки,
лизингови сделки, както и всякакви други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Александър Красимиров Гегов и се управлява
и представлява от управителя Ивайло Райчов Стоев.
42582
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15502/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дим Джет“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 1, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и 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 Дмитрий Веселинов Големинов,
който го управлява и представлява.
42745
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14908/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Триадент“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. Йордан
Стулбел 11, ап. 11, с предмет на дейност: маркетинг,
мениджмънт и реклама, пиар (връзки с обществеността), организиране на събития, издателска дейност,
организиране на изложения (след съответното лицензиране или разрешение по предвидения в закона ред),
външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство на
промишлени, селскостопански, хранителни и битови
стоки, консултации, ресторантьорство, хотелиерство
(след съответното лицензиране), както и всички други
дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Уляна Цветанова Винчева, Десислава
Каменова Пенчева и Наталия Кирилова Кирилова и
се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42746
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 27578/91 вписва промени за „Електроника“ – АД:
вписва като прокурист Евгений Борисов Гълъбов;
дружеството се представлява от изпълнителния директор Митко Викторов Костов и прокуриста Евгений
Борисов Гълъбов заедно и поотделно.
42747
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 25.ХI.2004 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 25060/91 на проверения и приет
годишен счетоводен отчет за 2003 г. на „Дикс интертрейд“ – ООД.
42748
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по
ф.д. № 22694/91 вписва поемане на предприятието на
ЕТ „Кивес – Кирил Веселинов“ на едноличния търговец
Кирил Харалампиев Веселинов от неговия наследник
Хари Кирилов Веселинов и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Кивес – Хари Веселинов“.
42749
Софийският градски съд допуска поправка на явна
фактическа грешка в решението си от 4.Х.2007 г. по
ф.д. № 14137/2007 по партидата на „Уиндис“ – ООД:
адресът на управление да се чете „София, район
„Оборище“, бул. Янко Сакъзов 64, ет. 2, ап. 3“.
42543
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15503/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
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с ограничена отговорност „Винс – комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. България 60, вх. Г, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: производство и търговия със стоки
и услуги, ресторантьорство, заведения за развлечения
и забавни игри, предприемаческа и посредническа
дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни и други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Искрен Николов Колев, който го управлява
и представлява.
42544
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. № 13880/2007 вписва промяна за „Норбул
България“ – ООД: вписва промяна в предмета на
дейност: посредническа работа по наемане на работа
в чужбина и в страната, строителство, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски сделки и услуги, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон.
42545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15135/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Нетбокс 5 България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Бурел 66 – 68, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
представителство, посредничество, комисионерство,
консултантски услуги, реклама, внос, износ, вътрешен
и международен туризъм, ловен и риболовен туризъм,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Майлс
Едуард Рийдинг, Стивън Джордж Джарет и Дейвид
Ян Джоунс, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
42546
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15989/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „НМ ланд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж.к. Разсадника, бл. 79, вх. 1, ет. 1, с предмет
на дейност: научноизследователска, проектантска и
строителна дейност, търговия с недвижими имоти,
внедряване на иновационни технологии и продукти
за строителство и поддръжка в областта на пътното
дело (наземни обекти), пътища, улици, паркинги,
автотерминали, пешеходни зони, тротоари, алеи
и др., строителни, монтажни и ремонтни услуги,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
внос, износ, реекспорт, бартер на незабранени със
закон стоки, оценителска, посредническа, организационна, рекламна, консултантска, информационна,
комисионна, складова, транспортна и спедиционна
дейност, инженеринг, предприемачество, трансфер
на технологии, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, извършване на
анализи и прогнози, производство, покупка, продажба
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на промишлени и селскостопански стоки, строителни материали и готов строителен продукт и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Трифън дивелъпмънт“ – АД,
Република Панама, и се управлява и представлява
от управителя Иван Крумов Спасов.
42547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15506/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Голаш 6, бл. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: комплексно архитектурно и
инженерингово проектиране, консултантска дейност,
счетоводни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или преработен
вид, спедиционна, складова, лизингова, дейност на
търговско представителство и посредничество, дизайн, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, импресарска или предоставяне на
други услуги, преводи на документи и други книжа
от български език на чужд език и от чужд език на
български език, вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, транспортна и строителна
дейност и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мариана Илиева Мандажиева, която го
управлява и представлява.
42548
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15237/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ПКА – лайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 31, вх. А, ет. 7, ап. 19, с
предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност,
представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна и консултантска дейност,
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Константин Пантелеевич Пасков, който го управлява и представлява.
42549
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15386/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сити пойнт Русе“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Плачковица 4, ап. 7, с предмет на дейност: реализация на проекти за създаване на обекти с
цел тяхната експлоатация и управление или продажба, вътрешно- и външнотърговска 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 Емил
Добрев, който го управлява и представлява.
42550
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.
№ 14513/2005 вписва промени за „Хавател“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Хава
Станиславова Симеонова на Явор Петров Манев;
заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Хава Станиславова Симеонова; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител
Явор Петров Манев.
42657
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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. № 2927/2004 вписва промени за „Мир – 3“ – ООД:
вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла от Ивайло
Валериев Каменов на Росен Михайлов Никифоров;
заличава като съдружник и управител Ивайло Валериев Каменов; дружеството се управлява и представлява от Росен Михайлов Никифоров и Михаил
Никифоров Петков заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
42658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15098/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ди енд Ел пропърти дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Уилям
Гладстон 28, ет. 1, офис 11, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и
външна търговия, спедиторска и транспортна дейност
в страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други
услуги и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Бети Лорейн
Хардинг и Дейвид Майкъл Хардинг и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42659
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14449/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бетър лайф София“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Михаил Бобатинов, бл. 36, вх. Б, ап. 53,
с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти,
внос и износ, инженерингови услуги и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 9700 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Даниел Мюлеман,
който го управлява и представлява.
42660
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. № 7760/2007 вписва промени за „Бенруби
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписва
нов учредителен акт.
42661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14903/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сингл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“, с. Лозен, ул. Брождан 21, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, посредничество
и агентство на недвижими имоти, покупко-продажба
и управление на движимо и недвижимо имущество,
посредническа, строителна, транспортна, спедиторска,
счетоводно-консултантска, рекламна, маркетингова,
сервизна, монтажна, ремонтна и предприемаческа
дейност, лизинг, придобиване и обработка на храни
и хранителни продукти, друга стопанска дейност, за
която няма изрична законова забрана или специално
разрешение (след набавяне на съответния лиценз).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител Гени
Христов Иванов, който го управлява и представлява.
42662
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14771/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Номер 11“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 11, с предмет на дейност: продуцентска дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи, развлекателни дейности, рекламна дейност, производствена дейност,
туристически услуги, търговия, както и всякаква друга
дейност, за която няма изрична законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Андрей Василев Арнаудов и Иван
Христов Христов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
42663
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14360/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Гизи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Железница,
ул. Ален мак 3, с предмет на дейност: издателска,
разпространителска и рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество, извършването
на сделки с интелектуална собственост, маркетинг
и управление на инвестиции, комисионерство, внос,
износ, извършването на информационни, програмни
и импресарски услуги, извършване на транспортна
дейност, продажба на кафе и безалкохолни напитки,
извършване на лицензионни сделки и всички, разрешени от Търговския закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Григор Бисеров Царев и Захари Георгиев
Младенов и се управлява и представлява от Григор
Бисеров Царев.
42664
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15090/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Визия имоти“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Калиманци 19, с предмет на дейност: консултантски
услуги при сделки с недвижими имоти, търговско
посредничество при сделки с недвижими имоти,
реклама на недвижими имоти, управление на недвижима собственост, маркетингови проучвания и
анализи на пазара на недвижима собственост,оценки
на недвижими имоти, консултантска дейност по
интериор на жизнената и бизнессреда на жилища,
офиси и търговски площи, строителни ремонти,
обучения, разработване и предоставяне на специализирани сайтове и електронни издания, рекламни,
информационни и маркетингови услуги, издателска
дейност, комисионна дейност, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия,
покупка, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупко-продажба и други сделки с
права на интелектуална собственост и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Нелия Атанасова Коларска и Севдалина Нейкова
Александрова и се управлява и представлява от Нелия
Атанасова Коларска.
42665
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. № 2637/2007 вписва промяна за „Михаилдизайн – дизайнерско бюро“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Възраждане“,
пл. Възраждане 3.
42666
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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. № 5743/2005 вписа промени за „Би Ейч
еър – логистик“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 7 515 350 лв. на 7 965 150 лв.; вписва промени в
дружествения договор.
42609
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. № 9856/2005 вписа промени за „Джамбо
Ес.Б“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 17 417 900 лв. на 33 064 500 лв.;
капиталът на дружеството е увеличен с непарична
вноска – вземане на стойност 15 646 600 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 26.IХ.2007 г. на Софийския градски съд,
фирмено отделение, IV състав, по дело № 435/2007.
42610
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14059/2004 вписа промени за „Изи хоумс“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Олга
Христос Териану; вписва като член и зам.-председател
на съвета на директорите Зисимос Мурдзис; вписва
промяна в начина на представляване на дружеството:
дружеството се представлява еднолично от председателя на съвета на директорите и изпълнителен
директор Михаил Пантазис Терианос; в случаите
на невъзможност на Михаил Пантазис Терианос да
изпълнява представителните си функции дружеството
ще се представлява еднолично от члена и зам.-председател на съвета на директорите Зисимос Мурдзис.
42611
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. № 167/2004 вписа промени за „Калорит комфорт“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени
дяла от Милен Георгиев Киров на Теодор Иванов
Тодоров; заличава като съдружник Милен Георгиев
Киров; вписва нов дружествен договор.
42612
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. № 1850/2004 вписа промени за „Проект строй
консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от „АСМ – БГ инвестиции“ – ЕООД, на
„АСМ – консулт“ – ООД; заличава като съдружник „АСМ – БГ инвестиции“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 12486/2004); вписва като съдружник „АСМ – консулт“ – ООД (рег. по ф.д. № 2336/2002); дружеството се
управлява и представлява от Асен Николов Шапкаров;
вписва промяна в дружествения договор.
42613
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. № 3033/2004 вписа промени за „Лорамед – медицински център“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Виктория Николова на Тодор
Ангелов Попов; вписва като съдружник Тодор Ангелов
Попов; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Лорамед – медицински център“ – ООД; заличава като управител
Дора Цанова Цонкова; дружеството ще се управлява
и представлява от Тодор Ангелов Попов; прокурист
на дружеството е Виктория Николова; вписва нов
дружествен договор.
42614
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. № 6758/2004 вписа промени за „Исо – Мат“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Искрен Хрис
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тов Иванов; вписва прехвърляне на 40 дружествени
дяла от Искрен Христов Иванов на Матей Николов
Димитров; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Исо – Мат“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Матей Николов Димитров; премества
седалището и адреса на управление от район „Средец“, ул. Уилям Гладстон 56, в район „Възраждане“,
ул. Цар Самуил 107; дружеството се управлява и
представлява от Матей Николов Димитров; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
42615
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. № 13443/2004 вписа промени за „Силвия
Франи“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
ул. Никола Габровски 14, ет. 3, ап. 5; вписва нов
учредителен акт.
42616
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. № 12652/2004 вписа промени за „Кеш“ – ООД:
заличава като съдружник „Зара консулт“ – ООД
(рег. по ф.д. № 14256/2000); вписва прехвърляне
на 15 дружествени дяла от „Зара консулт“ – ООД,
представлявано от Павлина Георгиева Петрова, на
„Андре 2005“ – ЕООД, представлявано от Андрей
Константинов Русинов; вписва нов дружествен договор.
42617
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 692/2003 вписа промяна за „Национален
център за социални услуги – НЦСУ Горна баня“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Владислав Борисов Иванов.
42618
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. № 5958/2003 вписа промени за „Метали и оксиди“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Андрей Николов Пепегов на Стефан Петров
Белаков; заличава като съдружник и управител Андрей
Николов Пепегов; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Метали и оксиди“ – ЕООД, с едноличен собственик
Стефан Петров Белаков, който ще го управлява и
представлява; вписва нов учредителен акт.
42619
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. № 1964/2002 вписа промени за „Ти – Ив“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Ивайло Спасов Спасов на Тихомир Петров Ценов;
заличава като съдружник и управител Ивайло Спасов Спасов; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти – Ив“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала и управител Тихомир Петров Ценов,
който ще го управлява и представлява; вписва нов
учредителен акт.
42620
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. № 4989/2002 вписа промени за „Фиоре – комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Надежда Николова Урдова на Кети Александрова Чолева; заличава като едноличен собственика
и управител Надежда Николова Урдова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител Кети
Александрова Чолева; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул.
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Горски пътник 25, ап. 25; дружеството се управлява
и представлява от Кети Александрова Чолева; вписва
нов учредителен акт.
42621
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15368/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Рик 94“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост, бл. 238, вх. 3, ап. 49, 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, туристически 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 Иво Стоянов
Рангелов, който го управлява и представлява.
42758
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15200/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Воснаки ММ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ул. Никола Беловеждов 3, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство
и ресторантьорство, посредничество, транспортна
и спедиторска дейност, рекламна и консултантска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Малинка Маринова Воснакис и Мария Николаос Воснаки и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42759
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 9472/2007 вписа промени за „Ви бокс“ – АД:
дружеството продължава дейността си като „Ви
бокс“ – ЕАД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Нет инфо.БГ“ – АД; вписва нов устав, приет
с протоколно решение на 4.Х.2007 г. на едноличния
собственик на капитала; заличава като изпълнителен директор Богомил Иванов Павлов; вписва като
изпълнителен директор Станислав Тошков Николов;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Станислав Тошков Николов; заличава като
председател на съвета на директорите Станислав
Тошков Николов; вписва като председател на съвета
на директорите Виктор Валентинов Пенев.
42435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15349/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бонис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, гр. Нови
Искър, ул. Черешите 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, компютърни, фризьорски,
строителни услуги, ремонт, обзавеждане, преводачески
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под
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наем, лизинг, строителство и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борис Николов Николов,
който го управлява и представлява.
42436
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. № 8560/2003 вписа промени за „Ей Джи Си флат
глас България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на едноличния собственик на капитала от
„Главербел Чехия“ – АД, на „Ей Джи Си флат глас
Чехия“ – АД; вписва актуализиран учредителен акт
на дружеството.
42437
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16360/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пегас тур“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 52, вх. В, ет. 7,
ап. 704, с предмет на дейност: покупка и продажба
на стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, транспортни услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Сергей Узун, който го управлява и представлява.
42438
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. № 15479/2007 вписа промени за „Сабаба“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от Данко
Рахамим Грандебул на Алекс Пеитер и 10 дружествени
дяла от Данко Рахамим Грандебул на Николета Боку;
вписва като съдружници Алекс Пеитер и Николета
Боку; дружеството продължава дейността си като
„Сабаба“ – ООД.
42439
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15764/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Корект 56“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 437, вх. Г, ет. 6, ап. 113, с
предмет на дейност: консултантски услуги, издателска
и проектантска дейност, рекламни и програмни услуги, предпечат, печат, експонация, графичен и лого
дизайн, уебдизайн, търговия с хардуерни и софтуерни продукти, ремонт и поддръжка на компютърно
оборудване, продажба на домейни и хостинг услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, производство,
внос и износ на стоки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван
Петров Цветков, който го управлява и представлява.
42440
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16337/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Софт Дата сървизис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв.
Редута, ул. Георги Минчев 40, вх. Б, ап. 6, с предмет
на дейност: директен мейлинг, персонализиран печат,
електронна обработка и архивиране на документи,
рекламни писма, представителство, посредничество,
комисионерство, консултантски услуги, реклама, внос,
износ, вътрешен и международен туризъм, ловен и
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риболовен туризъм, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Марийка Сеферинова Ангелова и Деян
Страхилов Станков, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
42441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16273/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро
строй – Гордън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 328, вх. К, ет. 6, ап. 79, с предмет на дейност:
строителни услуги, вкл. ново строителство и ремонти,
външна и вътрешна търговия, внос и износ, както
и всякакви други сделки, за които няма забрана със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Гришо
Ангелов Григоров, който го управлява и представлява.
42442
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15656/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Преслав“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Цветна градина 24, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ани Ганчева Божкова, която
го управлява и представлява.
42703
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.V.2007 г. по
ф.д. № 5955/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Урбас София“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Хубча 8, ет. 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, обзавеждане, дизайн, отдаване под
наем на недвижими имоти, посредническа дейност
при покупко-продажба, строителство и отдаване под
наем на недвижими имоти, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 19 916 000 лв., разпределен в 19 916 поименни
акции с номинална стойност 1000 лв., формиран
чрез внасяне на непарична вноска съгласно съдебно-техническа експертиза, приета с определение на
СГС по дело № 116/2007, с едноличен собственик
на капитала „Технологичен център – Институт по
микроелектроника (ТЦ – ИМЕ)“ – АД (рег. по ф.д.
№ 19603/91), със съвет на директорите в състав:
Людмила Георгиева Петрова – председател, Теодора
Петрова Танева – изпълнителен член, и Мартин Милчев Апостолов, и се представлява от изпълнителния
член Теодора Петрова Танева.
42704
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15682/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Увалиева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“,
ж.к. Дружба, бл. 95, вх. А, ет. 3, ап. 17, с предмет на
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дейност: търговия със стоки и услуги в страната и в
чужбина, консултантска дейност във връзка с търговията със стоки, транспорт на пътници и товари в
страната и в чужбина, посредничество, комисионерство и агентство на български и/или чуждестранни
физически и/или юридически лица в страната и в
чужбина, както и други дейности, незабранени с
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Димитранка Георгиева Увалиева-Арабаджиева, която го управлява и представлява.
42705
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15946/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ХСЕ България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Фритьоф Нансен 37, с предмет на
дейност: търговия с електроенергия (след получаване
на лицензия от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране) и всякакви други търговски сделки
и дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Холдинг Словенске
електрарне“ – ООД, Словения, и се управлява и
представлява от управителите Метод Подкрижник и
Драго Скорншек заедно.
42706
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. № 8933/2006 вписа промени за „КИП – инженеринг груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Петър Димитров Клечеров на
Красимир Стойнев Мицов; вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Иван Стоянов Арнаудов на
Красимир Стойнев Мицов; заличава като съдружници Петър Димитров Клечеров и Иван Стоянов
Арнаудов; вписва като едноличен собственик на
капитала Красимир Стойнев Мицов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „КИП – инженеринг
груп“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Д-р Вълкович 12; дружеството се управлява и представлява
от управителя Красимир Стойнев Мицов; вписва
нов учредителен акт.
42707
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14490/2005 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Болкан дивелъпмънт фонд“ – АД.
42708
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. № 7605/2007 вписа промени за „Тотали Романтик“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Десислава Станчева Божкова на „Тотали
Иректед“ – ООД; вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Десислава Станчева Божкова на Я.Р.
Стеенкамп Бехеер Б.В.; вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Десислава Станчева Божкова на
С.Болийр Инвестмънтс Б.В.; заличава като едноличен
собственик на капитала Десислава Станчева Божкова;
вписва като съдружници „Тотали Иректед“ – ООД (рег.
по ф.д. № 4699/2005), Я.Р. Стеенкамп Бехеер Б.В.,
Холандия, и С.Болийр Инвестмънтс Б.В., Холандия;
дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Тотали Романтик“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
42709
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 13568/2005 вписа промени за „Бобибенд“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Борислав Николов Стоев на Иво Иванов Асенов; заличава като съдружник и управител Борислав
Николов Стоев; вписва като съдружник Иво Иванов
Асенов; дружеството се управлява и представлява от
Мирослав Дамянов Калчев и Димо Тодоров Димов
заедно и поотделно.
42710
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15825/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Виста Линда“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Уилям Гладстон 39, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем на недвижими имоти, управление на недвижима собственост, внос и износ на стоки и услуги,
вътрешна и международна търговия, консултантски
услуги, хотелиерски и туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, всякаква друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Анамар дивелъпмънт“ – АД,
и се управлява и представлява от управителя Георгиос
Константину и Йоанис Колатас заедно и поотделно.
42591
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. № 3138/2001 вписа промени за „Енджин травел“ – ООД: вписва прехвърляне на 49 дружествени
дяла от Стефанка Кирилова Терзийска на Борислав
Валериев Терзийски; вписва прехвърляне на 49
дружествени дяла от Валерий Кирилов Терзийски
на Мария Валериева Терзийска; вписва като съдружници Борислав Валериев Терзийски и Мария
Валериева Терзийска; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 56, вх. Б, ет. 3, ап. 10; заличава като
управители Стефанка Кирилова Терзийска и Валерий
Кирилов Терзийски; вписва като управител Мария
Валериева Терзийска; дружеството се управлява и
представлява от управителите Борислав Валериев
Терзийски и Мария Валериева Терзийска заедно и
поотделно; вписва промени в дружествения договор.
42592
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 9.Х.2007 г. по ф.д. № 7107/2000 вписа прекратяване
на „Дуфа България“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Янина Валентинова Симеонова;
определя срок за ликвидацията 6 месеца; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, бул. България 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 5, офис 60.
42593
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.
№ 2289/99 вписа промени за „Тераком – 2001“ – ЕООД:
заличава като управител Тодор Цанков Найденов;
вписва като управител Пламен Георгиев Иванов;
премества седалището и адреса на управление в
София, ул. Княз Борис I № 175, партер.
42594
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 6180/97 вписа промени за „П.М. груп“ – АД: вписва
промяна на наименованието от „П.М. груп“ – АД, на
„Манджуков“ – АД; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено на
20.VIII.2007 г.
42595
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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. № 8149/97 вписа промени за „Суперлинк
ентърпрайсиз – България“ – ЕООД: вписва като управител Мариета Стефанова Христова; дружеството
се управлява и представлява от управителите Чавдар
Страхилов Христов и Мариета Стефанова Христова,
които действат заедно и поотделно с изключение на
дейностите, посочени в чл. 13, т. 13 от новоприетия
устройствен акт, които се вземат само заедно; вписва
промени в учредителния акт.
42596
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15271/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Пропърти консулт – България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Леге 2, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерска и ресторантьорска дейност,
производство и търговия с всякакви стоки и услуги
в страната и в чужбина, рекламна, консултантска,
транспортна, спедиторска и посредническа дейност,
както и дейности и услуги, незабранени изрично със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Пи Ел БГ“ – ЕООД, и
Елисавета Димитрова Николова и се управлява и
представлява от Петър Георгиев Лашов.
42597
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15083/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Васкони – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 262, вх. 1, ет. 4, ап. 13, с
предмет на дейност: изработка и монтаж на интериорни врати от екзотично дърво и фурнир, витражи,
градинско обзавеждане и детайли от дърворезба,
производство, авангард по индивидуално задание на
цялостни екстериорни и интериорни оформления на
обекти, авторски надзор по време на реализирането
на проекта, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и агентство, комисионерство, импорт, експорт и реекспорт,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и складова дейност, производство и търговия с промишлени
стоки, строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително-ремонтни дейности, транспортни услуги в страната и в чужбина,
както и други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Васил
Димитров Иванов, който го управлява и представлява.
42598
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14723/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Серийс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3,
ап. 9 (вдясно от входа), с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, производство на хранителни,
селскостопански и битови стоки, посреднически и
комисионни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина, тур
агентска и туроператорска дейност (след издаване на
съответния лиценз), 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 Енгъс Джон
Хитчънс, който го управлява и представлява.
42599
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15375/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“,
бул. Дондуков 62, вх. А, ет. 8, ап. 14, с предмет на
дейност: продажба на готови хранителни продукти,
увеселителни и развлекателни дейности, рекламни,
информационни и други услуги, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон (след получаване на необходимите лицензии и/или разрешения, когато такива
се изискват от закона). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Елена Владиславова Панайотова, която го
управлява и представлява.
42461
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15222/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Строй дом – 92“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“, ул.
Майски ден 19, с предмет на дейност: строителство,
външна и вътрешна търговия, посредническа, маркетингова, рекламно-информационна и издателска
дейност, туристическа, транспортна, сервизна, проектантска, монтажна, производствена, селскостопанска
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, забавни игри,
битови услуги, представителство (без процесуално)
и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Славчо Тасков Златков и
Стефан Иванов Стефанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
42462
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15253/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Фън фактори“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 110, вх. Г, ап. 103,
с предмет на дейност: експлоатация, изграждане,
поддържане и продажба на детски и спортно-увеселителни центрове и оборудване за тях, експлоатация и
изграждане на увеселителни заведения, хотелиерство
и ресторантьорство, туроператорска и турагентска
дейност (след лиценз) и други услуги, свързани с
вътрешния и международния туризъм, вътрешно- и
външнотърговска дейност, спортни дейности и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа и спедиторска
дейност, консултации, маркетинг, технико-икономически анализ и експертизи, инженеринг, рекламни, дизайнерски, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизингова дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефка Аспарухова Трифонова, която го управлява и представлява.
42463
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. № 4230/93 вписа промени за „Дедракс“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, пл. България, НДК, вход АИ 4;
допълва предмета на дейност с „офсетов и дигитален
печат, книговезки услуги, производство на карти за
предплатени услуги, персонализация на скреч карти,
експонация на филм и на печатни пластини“; вписва
промени в дружествения договор.
42464
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Плувен
клуб „Омега 01“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 1.X.2009 г. в 10 ч. в София, ж.к. Овча купел 1, бл.
404, вх. А, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението – Петър Илиев
Георгиев, Иван Георгиев Пандев, Петя Александрова
Ангельова, Боряна Велева Тотева; 2. промяна на целите
на дейност на дружеството от такива в частна полза в
такива в обществена полза; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. освобождаване на членовете на
управителния съвет от длъжност и от отговорност,
избор на нови членове на управителния съвет.
10525
6. – Управителният съвет на Камарата на следователите в България (КСБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 2.Х.2009 г. в 10 ч. в София,
в салона на бул. Д-р Г. М. Димитров 42, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на КСБ; 2. обсъждане
бъдещето на организацията и евентуални промени в
устава; приемане на програма за действие и декларация на КСБ; 3. разни, вкл. решение за съставяне
и публикуване на алманах за професията следовател.
10617
1. – Управителният съвет на сдружение „БТК АДСЛ
рали тийм“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 2.Х.2009 г. в
10,30 ч. в София, ул. Петко Войвода 4А, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на
сдружението – промяна на името от „БТК АДСЛ рали
тийм“ на „Виваком рали тийм“; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10522
50. – Управителният съвет на сдружение „Консултативен информационен център по европейски
програми“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 5.Х.2009 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в София, ул. Граф Игнатиев 10, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през финансовата
2008 г.; 2. приемане на промени в състава на органите на управление; 3. други. При липса на кворум
общото събрание ще се проведе при условията на
чл. 27, изречение второ от ЗЮЛНЦ. Материалите
за събранието са на разположение на членовете на
сдружението в офиса – София, ул. Граф Игнатиев
10, всеки работен ден от 10 до 16 ч.
10605
1. – Управителният съвет на ръгби клуб „ЖСК –
Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива и по предложение на членове на
клуба свиква извънредно общо събрание на членовете на ръгби клуба на 8.Х.2009 г. в 18 ч. на стадион
„Локомотив“ – София, бул. Рожен 23, заседателната
зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на ръгби клуб „ЖСК – Локомотив“ – София, от последното общо събрание до
настоящия момент; 2. финансов отчет до настоящия
момент; 3. промяна в наименованието на клуба; 4.
приемане на промени в устава на клуба; 5. освобождаване от длъжност и отговорност членовете на
управителния съвет за отчетния период; 6. избор на
председател и членове на управителния съвет.
10524
15. – Управителният съвет на Сдружението на
българските зъболекари – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна отчетно-изборна
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конференция на сдружението на 10.X.2009 г. в 10 ч. в
конферентната зала на хотел „Мериан палас“, Стара
Загора, при следния дневен ред: 1. годишен отчетен
доклад и финансов отчет на управителния съвет на
СБЗ за дейността на сдружението; 2. освобождаване
от отговорност председателя, зам.-председателя и
членовете на управителния съвет на сдружението за
дейността им за периода 30.ХІ.2007 г. – 10.Х.2009 г.;
3. избор на нови членове на управителния съвет на
сдружението, на председател и зам.-председател; 4.
промяна на седалището и адреса на управление на
сдружението; 5. промени в устава на сдружението; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на конференцията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се
проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
10556
1. – Управителният съвет на сдружение „Алфа клуб
„Да оцелееш“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 18.X.2009 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението София, бул. Искърско
шосе 12, ет. 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на Вежди Летиф Рашидов от управителния съвет; 2.
приемане на Албена Димитрова Дробачка за член на
сдружението и избирането є за член на управителния
съвет; 3. други. 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.
10523
1. – Управителният съвет на сдружение „България хюмън акт – Болкан девелопмънт център“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на сдружението на 26.Х.2009 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението, София, ул. Чехов
15, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса,
съставен от ликвидатора, и доклада към него; 2.
взимане на решение за заличаване на сдружението.
На основание чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението
общото събрание се счита законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При липса
на посочения кворум събранието се отлага за 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
10576
1. – Управителният съвет на сдружение „Християнска асоциация „Гедеон“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 28.ІІІ.2009 г. свиква
общо събрание на сдружението на 26.Х.2009 г. в 18 ч.
в сградата на Обединени божии църкви в София,
ул. Веслец 69, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета на управителния съвет; 2. промени в устава
на сдружението; 3. промени в управителните тела;
4. вземане на решения, свързани с дейността на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10604
1. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при 83 ОУ „Елин Пелин“ – Панчарево,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на настоятелството на 28.Х.2009 г. в 18 ч. в класната
зала на Іа клас на 83 ОУ „Елин Пелин“, Панчарево,
при следния дневен ред: 1. годишен отчет за работата на настоятелството и работата на контролния
съвет; 2. потвърждаване на решенията на съвета
на настоятелите за приемане на нови членове и за
изключване на настоятели за периода от предишно
събрание; 3. избиране на нов състав на съвета на
настоятелите и контролния съвет; 4. приемане на
програма за дейността и развитието на училищното
настоятелство през следващия отчетен период; 5.
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приемане на бюджет и вземане на решения относно членския внос; 6. текущи задачи. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място един час
по-късно и при същия дневен ред.
10495
1. – Управителният съвет на сдружение „Приятели
на библията“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 31.Х.2009 г.
в 10 ч. в София, район „Триадица“, ул. Кърниградска
4, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителя за дейността на сдружението; 2. смяна на
адреса на управление на сдружението; 3. изменение
на устава на сдружението; 4. освобождаване членове
на сдружението и приемане на нови; 5. избор на нови
управителни органи – управител, управителен съвет;
6. 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.
10613
1. – Училищното настоятелство „Факел“ към
68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 4.ХІ.2009 г. в 18,30 ч. в учителската стая
на 68 СОУ, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на настоятелите; 2. избор на нови членове на
съвета на настоятелите; 3. промени в устава; 4. дискусия относно дейността на училищното настоятелство
и приемане на работен план за текущата дейност.
10616
90. – Управителният съвет на Асоциация „Заедно“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.ХІ.2009 г. в 18 ч. в 28 СОУ „Алеко
Константинов“, бул. Възкресение 60, в ресурсна зала,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение
на устава; 2. избор на нов УС; 3. разни. Поканват
се всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
10615
2. – Управителният съвет на „Асоциация на
студентите-медици в България – София“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.XI.2009 г. в 18 ч. във Втора
аудитория на Медицинския факултет при Медицинския университет – София, ул. Здраве 2, при следния
дневен ред: 1. изслушване на отчета на членовете на
управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
членовете на управителния съвет от отговорност; 3.
избор на председател и членове на управителния
съвет на сдружението; 4. приемане на изменения
в устава на сдружението; 5. определяне размера на
годишните вноски; 6. избор на делегати, представящи
сдружението на общото събрание на АСМБ; 7. разни.
Поканват се всички членове на АСМБ – София, да
участват в общото събрание. При липса на кворум
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
10602
12. – Управителният съвет на сдружение „Руски
клуб“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на сдружението на
17.ХІ.2009 г. в 14 ч. в София, ул. Шипка 34, Руски
културно-информационен център, зала 204, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението за дейността през 2009 г.; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия; 3. изменения в
устава на сдружение „Руски клуб“; 4. избори в състава на ръководните органи на сдружението; 5. разни.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
10606
1. – Управителният съвет на „Асоциация на студентите-медици в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на делегатите
на сдружението на 27.XI.2009 г. в 18 ч. във Втора аудитория на Медицинския факултет при Медицинския
университет – София, ул. Здраве 2, при следния дневен
ред: 1. изслушване на отчета на членовете на управителния съвет, на обобщения отчет на управителния съвет
и отчета на контролния съвет на АСМБ за 2008 г.; 2.
освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет на АСМБ от отговорност за дейността им
през 2008 г.; 3. избор на нови органи на сдружението;
4. приемане на изменения в устава на сдружението;
5. определяне размера на годишните вноски; 6. разни.
Поканват се всички членове на АСМБ да участват в
общото събрание чрез определените от тях делегати
съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса на
кворум събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе независимо от броя на явилите се делегати.
10603
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб Варна 2002“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 2.ХІ.2009 г. в
10 ч. във Варна, ул. Княз Батенберг 6, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Евгений Георгиев
Яков като член на сдружението по подадено предложение от председателя на управителния съвет Стефан
Илиев Любчев на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 – 3
от устава; 2. промени в устава на сдружението; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2009 г.; 4.
прием на нови членове на сдружението. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в деловодството на сдружението по адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден
и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват членовете, или техни
представители с нотариално заверени пълномощия.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
10594
1. – Управителният съвет на сдружение „Черноморски изгрев“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 17.Х.2009 г. в 17 ч. в административната сграда на
„Север експорт“ – ООД, Варна, Южна промишлена
зона, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на сдружението през 2008 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за работата на сдружението през 2008 г.;
2. освобождаване председателя на управителния съвет
и членовете на управителния съвет от длъжност и
отговорност; проект за решение – ОС освобождава
председателя на управителния съвет и членовете
на управителния съвет от длъжност и отговорност;
3. избиране на управителен съвет и председател на
управителния съвет; проект за решение – ОС избира
управителен съвет и председател на управителния
съвет; 4. приемане на нови членове на сдружението,
подали необходимите документи; проект за решение – ОС приема за членове на сдружението лицата,
подали молби и отговарящи на условията за членство
в устава; 5. промяна в устава на сдружението; проект
за решение – ОС приема гласуваните промени в устава на сдружението; 6. разни – уточняване размера на
членския внос и адреса на управление на сдружението,
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избиране на експерт-счетоводител на сдружението
за 2009 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага за 18 ч. същия
ден и при същия дневен ред независимо от това колко членове са се явили. За справки и допълнителна
информация – тел. 052/606-419.
10598
1. – Управителният съвет на сдружение волейболен клуб „Раковски“ – Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 3.Х.2009 г. в 17 ч. в седалището на сдружението – спортна зала „Младост“, Димитровград,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба
за дейността му през отчетния период; 2. промяна
наименованието на клуба; 3. приемане на нов устав
на клуба; 4. избор на нов УС на клуба; 5. избор на
нов КС на клуба; 6. други. При липса на необходимия кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо от
броя на присъстващите членове.
10546
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация
за развитие долината на Арда – АРДА“, Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 24.Х.2009 г. в 10 ч. в залата на бизнесинкубатора,
в двора на СОУ „Отец Паисий“, ул. Екзарх Йосиф,
Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на плана за дейността за 2008 г.; 2. финансов
отчет за 2008 г.; 3. приемане на план за дейността на
сдружението за 2009 – 2010 г.; 4. приемане на бюджет
за 2009 – 2010 г.; 5. промени в устава на сдружението;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч.,на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
10596
1. – Управителният съвет на сдружение „САС“ –
сдружение Агросервиз“ – Летница, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание
на сдружението на 15.Х.2009 г. в 10 ч. в Летница, ул.
Паисий Хилендарски 13, при следния дневен ред: 1.
утвърждаване на нови членове на сдружението; 2.
изменение и допълнение устава на сдружението; 3.
вземане на решение относно документацията и имуществото на сдружението. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание са на разположение
на членовете в Летница, ул. Паисий Хилендарски 13.
Поканват се всички членове да вземат участие.
10595
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на производителите на сглобяеми къщи и строителни конструкции от дървесина“ – Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 9.Х.2009 г. в 14 ч. в сградата на съюза – Пазарджик, ул. Любен Боянов 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
съюза за периода 2005 – 2008 г.; 2. промени в устава;
3. избор на ново ръководство; 4. избор на омбудсман;
5. изслушване на информация от годишната среща на
Европейския съюз на производителите на сглобяеми
къщи; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
10494
46. – Централният управителен съвет на Съюза на
зъботехниците в България по решение от 20.VІІІ.2009 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 23.Х.2009 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Цар
Борис ІІІ Обединител 42, хотел „Марица“, зала Пловдив, при следния дневен ред: 1. избор на мандатна
комисия; 2. предложение на ЦУС за изменение и
допълнение на следните членове от устава на СЗБ:
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чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, ал. 1, т. 6 и 7, ал. 2, т. 13,
14 и 15, чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 8, ал. 1,
т. 6, чл. 13, ал. 1, т. 5, чл. 15, ал. 2, т. 14, чл. 16, ал. 2 и
чл. 20, ал. 2 и 8. 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.
10614
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Юсаутор“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.Х.2009 г.
в 10 ч. в Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 1, офис 1,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на следните членове на управителния съвет на
сдружението: заместник-председателя Васил Георгиев Бучков и изпълнителния директор Веселина
Лъчезарова Канатова-Бучкова; 2. избор на нови
членове на управителния съвет: Валентина Атанасова
Доилова – заместник-председател, и Надка Димова
Еренджикова – изпълнителен директор. 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.
10543
9. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в
Република България, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.XI.2009 г. в 9,30 ч.
в заседателната зала на хотел „Санкт Петербург“,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на УС на НАПОС за 2008 г.; 2. отчет за работата на
КС на НАПОС за 2008 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на НАПОС за 2008 г.; 4. приемане
на бюджета на НАПОС за 2010 г.; 5. приемане стратегически и работен план на НАПОС за 2010 г.; 6.
промени в състава на УС и КС на НАПОС. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10592
19. – Управителният съвет на „Сдружение за заетост, социални дейности и предприемачество – Овеч
БГ“ – Провадия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 19.Х.2009 г. в 10 ч. в Провадия, ул. Цар Освободител
49 – залата на втория етаж на сградата, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2008 г.; 2. разни. При
липса на кворум в определения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
10542
1.—Управителният съвет на гражданско сдружение „Ерма – Ждрелото“ – Трън, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
26.Х.2009 г. в 10 ч. в управлението на сдружението в
Трън, ул. Гочо Гопин 4, Културен дом, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване
на Руслан Любомиров Кенаров от членството му в
сдружението по негово желание; 2. вземане на решение за освобождаване на члена на управителния
съвет Руслан Любомиров Кенаров по негово желание;
3. вземане на решение за избор на нов член на управителния съвет; 4. вземане на решение за промяна
на устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
10652
1. – Управителният съвет на Общински браншови
пчеларски съюз „Нектар“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 22.Х.2009 г. в 18 ч. в клуба на ул. Иван
Асен 1, Търговище, при дневен ред: 1. отчет на УС
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за периода 2005 – 2009 г.; 2. доклад на КС за същия
период; 3. избор на нов УС и КС на ОбБПС „Нектар“, Търговище; 4. приемане на промени в устава на
ОбБПС „Нектар“, Търговище. При липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно независимо от броя на присъстващите членове.
10599
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен клуб по тенис на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 21.Х.2009 г. в 13 ч. в Чепеларе във ведомствения
бар на „Амер Спортс България“ при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за вливане на сдружение
Спортен клуб по тенис на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе, в Спортен клуб по тенис на
маса „Амер спортс“ – Чепеларе; 2. съгласие на членовете на сдружение Спортен клуб по тенис на маса
„Амер спортс“ – Чепеларе, да се яви универсален
правоприемник на Спортен клуб по тенис на маса
„Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе; 3. вземане на
решение за прекратяване дейността на Спортен клуб по
тенис на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе,
без ликвидация; 4. освобождаване членовете на УС и КС
на Спортен клуб по тенис на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе; 5. приемане устава на Спортен
клуб по тенис на маса „Амер спортс“ – Чепеларе;
6. приемане на членовете на УС и КС на Спортен
клуб по тенис на маса „Амер спортс“ – Чепеларе; 7.
вземане на решение за продължение на членството
в правоприемника Спортен клуб по тенис на маса
„Амер спортс“ – Чепеларе. Поканват се членовете
на сдружението или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум общото събрание ще
се проведе същия ден при същия дневен ред в 14 ч.
Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете всеки работен ден в Чепеларе, ул. Чая 7.
10600
1. – Управителният съвет на сдружение Спортен
клуб по тенис на маса „Амер спортс“ – Чепеларе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 21.Х.2009 г. в 16 ч. в
Чепеларе, във ведомствения бар на „Амер Спортс
България“, при следния дневен ред: 1. съгласие за
вливане на сдружението с нестопанска цел Спортен клуб по тенис на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе, в Спортен клуб по тенис на маса
„Амер спортс“ – Чепеларе, явяващ се за универсален
правоприемник; 2. вземане на решение за приемане
на членовете на сдружение „Спортен клуб по тенис
на маса „Орион – ски – Стоянстрой“ – Чепеларе, в
правоприемника Спортен клуб по тенис на маса
„Амер спортс“ – Чепеларе. Поканват се членовете
на сдружението или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на общото
събрание. При липса на кворум общото събрание ще
се проведе същия ден при същия дневен ред в 17 ч.
Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете всеки работен ден в Чепеларе, ул. Чая 7.
10601

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

Иван Тотев Иванов – управител на сдружение
„Клуб за възстановяване на българските породи
коне и развитие на конния спорт Авитохол“ – с. Мировяне, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.Х.2009 г. в 10 ч. в
офиса на сдружението при дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. разглеждане на молби
на членове на сдружението за напускане на сдружението; 3. разглеждане на молби за приемане на нови
членове на сдружението; 4. приемане на промени в
учредителния акт.
10649
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развитие на с. Петрово, община Сандански,
област Благоевград „Славянка – 2008“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.Х.2009 г.
в 10 ч. в офиса на асоциацията с. Петрово, ул. Главна
50, община Сандански, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и приемане на членове на асоциацията; 2. освобождаване на председателя на УС по
постъпила молба; 3. приемане на нов член на УС;
4. избор на нов УС и председател на асоциацията;
5. обсъждане и приемане на промени в устава на
асоциацията; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
10212
1. – Управителният съвет на ФК „Байкал“ – с. Широко поле, община Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.X.2009 г. в 17 ч.
в читалището на с. Широко поле при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на ФК „Байкал“ за 2008 и
2009 г.; 2. освобождаване на президента на клуба и
избор на нов президент; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. освобождаване на членовете на контролния
съвет; 6. избор на нов контролен съвет. Поканват се
всички членове на ФК „Байкал“ – с. Широко поле,
да присъстват на общото събрание. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10597
Васил Христов Лазов – ликвидатор на фондация
„Майчино сърце“ – с. Сираково, област Хасково, в
ликвидация по ф.д. № 17/2000, на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10618
Диана Альошина Славчева – ликвидатор на
сдружение „Настоятелство Народен театър „Иван
Вазов“, София, в ликвидация по ф.д. № 7497/2000
по описа на СГС, на основание чл. 267 ТЗ във
връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на поканата до кредиторите
в „Държавен вестник“.
10544
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