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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 301 за освобождаване на Дра
говест Горанов Горанов от длъжност
та извънреден и пълномощен посланик
на Република България във Федерална
демократична република Непал
 Указ № 302 за освобождаване на Ва
лентин Василев Божилов от длъжност
та извънреден и пълномощен посланик
на Република България при Светия
Престол и Суверенния Военен Хоспита
лиерен Орден на Свети Йоан от Йеру
салим, Родос и Малта и за назначаване
на Никола Иванов Калудов за извънре
ден и пълномощен посланик на Репуб
лика България при Светия Престол
и Суверенния Военен Хоспиталиерен
Орден на Свети Йоан от Йерусалим,
Родос и Малта

2
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Министерски съвет
 Постановление № 212 от 27 август
2009 г. за изменение на Постановле
ние № 85 на Министерския съвет от
2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз
 Постановление № 213 от 27 ав
густ 2009 г. за закриване на филиал

2

„Икономика и управление“ – Хасково,
в структурата на Университета за
национално и световно стопанство –
София

3

 Постановление № 214 от 27 август
2009 г. за определяне на условията и
реда за назначаване на български и
чуждестранни граждани в Съвместни
те технически секретариати и в Ин
формационните звена по програмите
за трансгранично сътрудничество, в
които Република България участва, за
периода 2007 – 2013 г.

4

 Постановление № 215 от 27 август
2009 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет

5

Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г.
за начина на провеждане, обхвата и
организацията на контролните про
верки на пътя и в предприятията и за
класифицирането на превозвачите и на
лицата, извършващи превози за собствена сметка
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 301
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Драговест Горанов Горанов
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална
демократична република Непал.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи,
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 302
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам Валентин Василев Божилов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България при Светия
Престол и Суверенния Военен Хоспиталиерен
Орден на Свети Йоан от Йерусалим, Родос и
Малта.
2. Назначавам Никола Иванов Калудов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия Престол и Суверенния
Военен Хоспиталиерен Орден на Свети Йоан
от Йерусалим, Родос и Малта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 август 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10697

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г.
за изменение на Постановление № 85 на Ми
нистерския съвет от 2007 г. за организация
и координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съвместно с министъра
по европейските въпроси“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „Министърът по европейските въпроси“ се заменят с „Министърът на
външните работи или упълномощен от него
заместник-министър, изпълняващ функциите
на председател на Съвета по европейските
въпроси“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „министърът по европейските въпроси“ се заменят със „заместникминистър на външните работи“.
2. В ал. 3 думите „министъра по европейските въпроси“ се заменят с „министъра на
външните работи“.
§ 3. В чл. 12, ал. 5 думите „министърът по
европейските въпроси“ се заменят с „председателят на Съвета по европейските въпроси“.
§ 4. В чл. 29, ал. 1, т. 8, букви „д“ и „е“
думите „Министерството на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“.
§ 5. В чл. 30, ал. 2 думите „министъра по
европейските въпроси“ се заменят с „председателя на Съвета по европейските въпроси“.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „министърът на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В т. 6 думите „министърът на транспорта“ се заменят с „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г.

3. В т. 7 думите „министърът на земеделието
и продоволствието“ се заменят с „министърът
на земеделието и храните“.
4. В т. 9 думите „министърът на образованието и науката“ се заменят с „министърът на
образованието, младежта и науката“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Навсякъде в текста думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. Думите „Министерството на образованието и науката“ се заменят с „Министерството
на образованието, младежта и науката“.
3. Думите „Министерството на транспорта“
се заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
4. Думите „Държавната агенция за информационни технологии“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
5. Думите „Министерството на земеделието
и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

за закриване на филиал „Икономика и управле
ние“ – Хасково, в структурата на Университета
за национално и световно стопанство – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Закрива филиал „Икономика и управление“ – Хасково, в структурата
на Университета за национално и световно
стопанство – София.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите, които не са се дипломира
ли до закриването на филиала, продължават
и завършват обучението си в Университета за
национално и световно стопанство – София, по
специалностите, по които са приети.
§ 2. Архивът и движимото имущество на закрития филиал се предоставят на Университета
за национално и световно стопанство – София.
§ 3. Приложение № 1.13 към чл. 1 и 3 от
Постановление № 117 на Министерския съвет
от 2009 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши
училища за учебната 2009 – 2010 г. (ДВ, бр. 39
от 2009 г.) се изменя така:

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10690

„Приложение № 1.13
към чл. 1 и 3
Лесотехнически университет – София

І. Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2009 – 2010 г.:
№

Области на висше образобакалавър
вание, професионални направления и специалности редовно задочно

1

2

3

4

Образователно-квалификационни степени
магистър

магистър след бакалавър

докторанти

редовно

задоч
но

редовно

задоч
но

дистан
ционно

редовно

задоч
но

5

6

7

8

9

10

11

400

386

500

500

На български граждани,
граждани на ЕС и на Европейското икономическо
пространство: в левове
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1. Администрация и управление

288

144

288

288

144

288

288

Стопанско управление
1.2. Туризъм
Алтернативен туризъм
2.

Природни науки, математика и информатика
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2.1. Науки за земята

3

4

600

300
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9

10

11

500

500

600

600

600

600

600

600

600

Екология и опазване на
околната среда
3.

Технически науки

3.1. Общо инженерство

600

300

600

800

400

800

400

800

400

800

400

Инженерен дизайн
4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

4.1. Растениевъдство
Агрономство
4.2. Растителна защита
Растителна защита
4.3. Ветеринарна медицина

1000

Ветеринарна медицина
4.4. Горско стопанство
Дървообработване и производство на мебели

600

300

600

300

Ландшафтна архитектура

600

300

500

500

600

300

500

500

600

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95, ал. 6 от
ЗВО: в евро
1.

Ветеринарна медицина

3500

2.

Ландшафтна архитектура

3500

3.

Растителна защита, агрономство

4.

За всички други специалности

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности,
таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.“
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г. с изключение на § 3, който влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г.
за определяне на условията и реда за назнача
ване на български и чуждестранни граждани в
Съвместните технически секретариати и в Ин
формационните звена по програмите за транс
гранично сътрудничество, в които Република
България участва, за периода 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. При спазването на разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относ-

но Европейския фонд за регионално развитие
и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1997 и
на Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията
от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ
(ИПП) при изпълнението на програмите за
трансгранично сътрудничество и на основание
на меморандуми за разбирателство по програмите, в които Република България участва, се
създават съвместни структури – Съвместни
технически секретариати и Информационни
звена, по всяка програма. За осигуряване
изпълнението на функциите на съвместните
структури по програмите за трансгранично съ-
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трудничество, съфинансирани от Европейския
съюз, в които Република България участва за
периода 2007 – 2013 г., министърът на регионалното развитие и благоустройството сключва
извън утвърдената численост на персонала на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството трудови договори с български
и чуждестранни граждани.
Чл. 2. (1) Подборът на служителите в съвместните структури ще се извършва при условия
и по ред, определени с методика, одобрена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него
длъжностно лице, при спазване на разпоредбите за назначаване на служители по трудови
правоотношения съгласно Кодекса на труда.
(2) Чуждестранни граждани се назначават в
Съвместните технически секретариати и в Информационните звена на българска територия
по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за
периода 2007 – 2013 г. съгласно Меморандума
за разбирателство по съответната програма за
трансгранично сътрудничество в съответствие
с ал. 1 и при спазването на българското законодателство.
Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата на лицата, назначени по реда на чл. 2,
за пълно работно време се определя в съответствие с решение на съответния Съвместен
комитет за наблюдение на всяка от програмите
за трансгранично сътрудничество.
(2) Средствата за работна заплата и осигурителните вноски на служителите, назначени
в съвместните структури по програмите за
трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейския съюз, в които Република
България участва, се планират, осигуряват и
отчитат по бюджета на приоритетна ос „Техническа помощ“ на съответната програма за
трансгранично сътрудничество.
Чл. 4. (1) За лицата, които се назначават
по реда на чл. 2, се разработват разписания на
длъжностите и функциите, които се приемат от
съответния Съвместен комитет за наблюдение
по отделните програми и се утвърждават от
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Промени в длъжностите и функциите,
в броя на лицата, наети в съвместните структури, както и в размера на възнагражденията
могат да бъдат извършвани въз основа на ре-
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шение на Съвместния комитет за наблюдение
по съответната програма, в която Република
България участва.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 2. В чл. 22, ал. 1, т. 5, буква „г“ от Устройствения правилник на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
приет с Постановление № 68 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 40, 65 и 93 от 2006 г., бр. 46 и
104 от 2007 г., бр. 67, 79, 80 и 83 от 2008 г. и
бр. 26 от 2009 г.), след думите „ТГС и ТНС“ се
поставя запетая и се добавя „които подпомагат дейността на управляващия/националния
партниращ орган“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10691

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 27 АВГУСТ 2009 Г.
за изменение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3 от Постановление № 18 на
Министерския съвет от 2003 г. за създаване на
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95
от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57
и 79 от 2008 г. и бр. 39 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заместник министърпредседател“ се заменят със „заместник министър-председателят и министър на вътрешните
работи“.
2. В ал. 3 думите „двама заместник-министри
на финансите, предложени от министъра на
финансите“ се заменят със „заместник-министър
на финансите, предложен от заместник министър-председателя и министър на финансите“, а
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думите „министъра на вътрешните работи“ се
заменят със „заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи“.
3. В ал. 4 думите „заместник-министър на
транспорта“ се заменят със „заместник-министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, думите „заместник-министър
на икономиката и енергетиката“ се заменят
със „заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма“, а думите „заместникминистър на държавната администрация и
административната реформа“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 2. В чл. 1 от Постановление № 71 на
Министерския съвет от 2005 г. за създаване
на Междуведомствен съвет по участието на
Република България в НАТО (обн., ДВ, бр. 36
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26
от 2006 г. и бр. 34, 44, 53 и 64 от 2008 г.) се
правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „заместник министър-председателят и министър на външните работи“ се
заменят със „заместник министър-председателят
и министър на вътрешните работи“.
2. В ал. 5 думите „заместник-министър на
икономиката и енергетиката“ се заменят със
„заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“, думите „заместник-министър на
транспорта“ се заменят със „заместник-министър
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, думите „заместник-министър на
образованието и науката“ се заменят със „заместник-министър на образованието, младежта
и науката“, а думите „заместник-министър на
извънредните ситуации, заместник-министър
на държавната администрация и административната реформа, заместник-председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, председателя на Държавната комисия по сигурността
на информацията и заместник-председател на
Държавната агенция за младежта и спорта“ се
заменят с „заместник-министър на физическото
възпитание и спорта, заместник-председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10692
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № Н-14
от 27 август 2009 г.

за начина на провеждане, обхвата и организа
цията на контролните проверки на пътя и в
предприятията и за класифицирането на пре
возвачите и на лицата, извършващи превози
за собствена сметка
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът и мястото на извършване на контролни проверки;
2. организацията и извършването на контролните проверки;
3. обхватът и елементите на контролните
проверки;
4. събирането, обобщаването и предаването
на информация за резултатите от контролните
проверки;
5. системата за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи автомобилни
превози на пътници и товари за собствена
сметка.
Чл. 2. Тази наредба се прилага при извър
шването на контролни проверки на обществените превози и на превозите за собствена
сметка на пътници и товари, извършвани с
превозни средства с българска и чуждестранна
регистрация, когато:
1. пътното превозно средство, включително
с всяко ремарке или полуремарке, с което се
извършва превоз на товари, е с допустима
максимална маса над 3,5 t;
2. пътното превозно средство, с което се
извършва превоз на пътници, е конструирано
или пригодено за превоз на повече от 9 лица,
включително водача.
Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:
1. пътни превозни средства с конструктивна
максимална скорост до 40 km/h;
2. пътни превозни средства, използвани от
структурите на Министерството на отбраната,
Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна
дирекция „Охрана“ от специализираната администрация на Министерството на правосъдието,
когато превозът се извършва в изпълнение
на задачи, възложени на тези служби и е под
техен контрол;
3. пътни превозни средства, превозващи
хуманитарни помощи с нетърговска цел;
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4. пътни превозни средства, извършващи
превози на пътници и товари при природни
бедствия или спасителни операции;
5. специализирани пътни превозни средства,
използвани за медицински цели;
6. специализирани пътни превозни средства
за оказване на пътна помощ, извършващи
дейност в радиус до 100 km от тяхната база;
7. пътни превозни средства, преминаващи
изпитания за целите на техническото разработване, ремонт или поддържане, както и нови
или сглобени от отделни възли и агрегати
пътни превозни средства, които не са въведени
в експлоатация;
8. пътни превозни средства или състави от
превозни средства с допустима максимална
маса до 7,5 t, използвани за превоз на товари
с нетърговска цел;
9. пътни превозни средства, които представляват музеен или исторически интерес,
използвани за превоз на пътници и товари с
нетърговска цел.
Раздел II
Видове и място на извършване на контролните
проверки
Чл. 4. В зависимост от поставената цел контролните проверки могат да бъдат комплексни
или тематични.
Чл. 5. Контролните проверки по чл. 4 могат
да се извършват:
1. на пътя;
2. в предприятията, извършващи обществени
превози или превози за собствена сметка на
пътници и товари.
Чл. 6. Контролните проверки на пътя се
извършват на различни места и през различни
часове на денонощието.
Чл. 7. Контролните проверки на предприятията се извършват както в помещенията
на предприятието, така и чрез представяне
на документи, свързани с елементите на
проверката.
Раздел III
Организация и извършване на контролните
проверки
Чл. 8. Контролните проверки за осъществяване на автомобилните превози в съответствие
с изискванията на Закона за автомобилните
превози, подзаконовите нормативни актове по
прилагането му и регламенти (ЕО) № 561/2006
на Европейския парламент и на Съвета от
15 март 2006 г. за хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и
(ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 820/85 на Съвета (ОВ
L 102 от 11.04.2006 г., стр. 1 – 14, специално
издание на български език: Глава 05, Том 08,
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стр. 214 – 226) и Регламент (ЕИО) № 3821/85
на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за
движението при автомобилен транспорт (ОВ
L 370 от 31.12.1985 г., стр. 8 – 21, специално
издание на български език: Глава 07, Том 01,
стр. 234 – 247) се организират и извършват от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“).
Чл. 9. Непосредственото извършване на
контролните проверки се осъществява от служителите на ИА „АА“ с контролни функции.
Чл. 10. (1) Контролните проверки на пътя
се извършват по предварително изготвени и
утвърдени графици.
(2) Проверките по ал. 1 се организират и
провеждат по начин, осигуряващ изпълнението
на изискванията по чл. 4, т. 1 от Директива
2006/22/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните
условия за изпълнение на регламенти (ЕИО)
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с
дейностите по автомобилния транспорт, и за
отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета
(ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 – 44, специално издание на български език: Глава 07, Том
15, стр. 187 – 195).
(3) При определянето на пътните участъци,
на които ще се извършват контролните проверки на пътя, се вземат предвид интензивността
на автомобилното движение, условията на
видимост, наличието на паркинг или сервиз,
наличието на достатъчно място за извършване
на проверката без създаване на опасности или
пречки за останалите участници в движението.
(4) За осигуряване на безопасността на
движението могат да се използват преносими
пътни знаци и конуси, които се поставят на
пътното платно по предварително изготвена и
съгласувана със съответните служби на Министерството на вътрешните работи временна
организация на движението.
Чл. 11. (1) Най-малко шест пъти годишно ИА
„АА“ извършва съвместни проверки с компетентните служби на другите държави – членки
на Европейския съюз, на водачи и превозни
средства, попадащи в обхвата на регламенти
(ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват по
план, утвърден от изпълнителния директор на
ИА „АА“ и съответните компетентни органи
на другите държави – членки на Европейския
съюз.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ подпомага компетентните
органи на другите държави – членки на Европейския съюз, при осъществяването на проверки за спазване изискванията на регламенти
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(ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85 чрез
предоставяне на информация и извършване на
допълнителни проверки.
Чл. 12. (1) Контролните проверки в предприятията се извършват за текущата, а при
необходимост – и за предходната година.
(2) Предприятията, на които ще се извършват
контролни проверки, се определят на базата на:
1. утвърден план-график;
2. изминал период от предишната проверка;
3. извършени нарушения;
4. наблюдения на пътя;
5. информация за допускани нарушения,
подадени от предприятия, учреждения, организации или граждани.
(3) При установени нарушения на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85
задължително се извършва контролна проверка
в предприятието.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ може да извършва контролни
проверки на предприятията чрез изискване на
документи, свързани с елементите на проверката.
(5) Документите по ал. 4 се представят в
седемдневен срок от получаване на уведомлението за проверката в съответната териториална
структура на ИА „АА“.
Раздел IV
Обхват и елементи на контролните проверки
Чл. 13. (1) Контролните проверки обхващат:
1. от 1.I.2008 г. до 31.XII.2009 г. – не по-малко от две на сто от изработените от водачите
работни дни;
2. от 1.I.2010 г. – не по-малко от три на сто
от изработените от водачите работни дни.
(2) Не по-малко от тридесет на сто от общия
брой на проверените работни дни се проверяват
на пътя и не по-малко от петдесет на сто – в
помещенията на предприятията.
Чл. 14. (1) Контролните проверки на пътя
включват няколко или всички елементи, посочени в приложение № 1.
(2) Проверките по ал. 1 задължително включват елементите, посочени в приложение № 2.
(3) Резултатите от контролните проверки
на пътя се отразяват в протокол от проверка
на пътя по образец съгласно приложение № 3,
а при проверка на пътно превозно средство,
превозващо опасен товар – и в контролен лист
по образец съгласно приложение № 4.
(4) Копие от протокола от проверка на пътя
се връчва на водача на провереното превозно
средство срещу подпис, а при превози на опасни
товари – и копие от контролния лист.
(5) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ организира и осигурява снабдяването на длъжностните лица, осъществяващи
контролни функции, с необходимото оборудване
и със списък на основните елементи на проверката на пътя, посочени в приложение № 2.

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

(6) Проверките по ал. 1 се извършват така,
че да не се допуска неравнопоставеност, основана на:
1. държава на регистрация на превозното
средство;
2. държава на местожителство на водача;
3. държава на създаване на предприятието;
4. начална и крайна точка на пътуването;
5. тип на тахографа – аналогов или дигитален.
Чл. 15. (1) Контролните проверки в предприятията включват задължително елементите,
посочени в приложение № 5.
(2) Резултатите от контролните проверки в
предприятията се отразяват във:
1. констативен протокол по образец съгласно
приложение № 6 – за проверка в предприятие,
извършващо превоз на пътници;
2. констативен протокол по образец съгласно
приложение № 7 – за проверка в предприятие,
извършващо превоз на товари.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ организира и осигурява снабдяването на длъжностните лица, осъществяващи
контролни функции, с необходимото оборудване и
със списък на основните елементи на проверките
в предприятията, посочени в приложение № 5.
(4) При извършване на контролни проверки
в предприятията задължително се вземат предвид сигналите и данните относно дейността на
проверяваното предприятие, получени от други
държави – членки на Европейския съюз.
Раздел V
Събиране, обобщаване и предаване на инфор
мация за резултатите от контролните проверки
Чл. 16. За извършените контролни проверки
по чл. 5 директорите на регионални дирекции
„Автомобилна администрация“ (РД „АА“) изготвят и изпращат до трето число на следващия
месец на дирекция „Държавна автомобилна
инспекция“ (дирекция „ДАИ“) към ИА „АА“:
1. справка по образец съгласно приложение
№ 8 – за извършените проверки на предприятия, извършващи превоз на пътници и товари;
2. справка по образец съгласно приложение
№ 9 – за извършените проверки на предприятия,
извършващи превоз на опасни товари;
3. справка по образец съгласно приложение
№ 10 – за извършените проверки и съставените
актове при извършване на контрол на пътя;
4. справка по образец съгласно приложение
№ 11 – за извършените проверки и съставените
актове при извършване на контрол с мобилна
лаборатория.
Чл. 17. (1) Дирекция „ДАИ“ води статистика
на извършените контролни проверки по месеци и по години и до пето число на следващия
месец изготвя и представя на изпълнителния
директор на ИА „АА“:
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1. справка по образец съгласно приложение
№ 12 – за броя на извършените проверки и
съставените актове в предприятия, извършващи
превоз на пътници и товари;
2. справка по образец съгласно приложение
№ 13 – за извършените проверки и съставените
актове в предприятия, извършващи превоз на
опасни товари;
3. справка по образец съгласно приложение
№ 14 – за извършените проверки и съставените
актове при извършване контрол на пътя;
4. справка по образец съгласно приложение
№ 15 – за извършените проверки и съставените
актове при извършване на контрол с мобилни
лаборатории.
(2) Директорът на дирекция „ДАИ“ осигурява
съхраняването на данните, събрани в хода на
проверките по чл. 5.
Чл. 18. (1) Най-малко веднъж на шест месеца
ИА „АА“ представя на компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
информацията по чл. 22, т. 2 на Регламент
(ЕО) № 561/2006 и по чл. 19, т. 3 на Регламент
(ЕИО) № 3821/85.
(2) Данните по ал. 1 се представят на съответния компетентен орган на държава – членка
на Европейския съюз, и в случаите, когато е
направено официално искане за това.
Раздел VІ
Класифициране на превозвачите и лицата,
извършващи автомобилни превози на пътници
и товари за собствена сметка, (предприятията)
в зависимост от риска
Чл. 19. (1) Класифицирането на превозвачите
и на лицата, извършващи превози на пътници
и товари за собствена сметка, в зависимост от
риска се извършва по система, която се основава на броя и вида на извършените нарушения.
(2) Рисковите групи, в които се подразделят
превозвачите и лицата, извършващи превози
на пътници и товари за собствена сметка, се
определят по формулата:
A.N a + B.N b + C.N c + D.N d + E.N e + F .N f
S

=R

, където:

A са нарушенията, извършени от водачите,
с коефициент за тежест = 1;
B – нарушенията, извършени от водачите,
с коефициент за тежест = 3;
C – нарушенията, извършени от водачите,
с коефициент за тежест = 5;
D – нарушенията, извършени от работодателите, с коефициент за тежест = 5;
E – нарушенията, извършени от работодателите, с коефициент за тежест = 10;
F – нарушенията, извършени от работодателите, с коефициент за тежест = 20;
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Nа e броят на извършените нарушения от
водачите на предприятието през последната
календарна година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория А;
Nb – броят на извършените нарушения от
водачите на предприятието през последната
календарна година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория B;
Nc – броят на извършените нарушения от
водачите на предприятието през последната
календарна година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория C;
Nd – броят на нарушенията, извършени от
работодателите през последната календарна
година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория D;
Ne – броят на нарушенията, извършени от
работодателите през последната календарна
година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория E;
Nf – броят на нарушенията, извършени от
работодателите през последната календарна
година, чиято тежест попада в обхвата на нарушенията от категория F;
S – общият брой на автомобилите, с които
лицензираният превозвач извършва обществени
превози, или общият брой на автомобилите
на лицето, извършващо превози на пътници и
товари за собствена сметка;
R – крайният резултат.
(3) Нарушенията, попадащи според тежестта
им в обхвата на категории A, B, C, D, E и F,
са посочени в приложение № 16.
(4) В зависимост от резултата „R“ проверените предприятия, чиито длъжностни лица
и/или водачи са наказани с влезли в сила
наказателни постановления за извършени през
предходната календарна година нарушения
на Регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) №
3821/85, се подразделят в следните три групи:
1. първа група, когато резултатът „R“ е
по-малък или равен на 3;
2. втора група, когато резултатът „R“ е
по-голям от 3, но е по-малък или равен на 5;
3. трета група, когато резултатът „R“ е
по-голям от 5.
Чл. 20. (1) До 31 януари всяка календарна
година директорите на РД „АА“ изготвят справка
за предприятията, попадащи в първа, втора и
трета рискова група.
(2) За изготвянето на справката по ал. 1
се използва електронна система, в която се
съдържа информация за съставените актове и
издадените наказателни постановления.
(3) Екземпляр от справката се изпраща на
дирекция „ДАИ“ при ИА „АА“.
Чл. 21. (1) Директорът на дирекция „ДАИ“
при ИА „АА“ организира обобщаването и анализирането на получените от РД „АА“ справки
и изготвянето на списъци на предприятията по
рискови групи и по седалище на предприятията,
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като взема предвид и наказанията, наложени
за нарушения, извършени извън областта по
седалището на предприятието.
(2) Окончателните списъци на предприятията, включени в списъците с рискови групи, се
изпращат на съответните РД „АА“ и се оповестяват в интернет страницата на ИА „АА“.
Чл. 22. (1) Директорите на РД „АА“ организират контролната дейност на дирекцията
така, че да осигурят:
1. най-малко една проверка през текущата
година на предприятията, които са класифицирани в първа група;
2. най-малко две проверки през текущата
година на предприятията, които са класифицирани във втора група;
3. най-малко три проверки през текущата
година на предприятията, които са класифицирани в трета група.
(2) Проверките на предприятията с висока
степен на риск следва да бъдат максимално
пълни и щателни.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно
минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85
на Съвета относно социалното законодателство,
свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на
Съвета (ОВ L 102 от 11.04.2006 г., стр. 35 – 44,
специално издание на български език: Глава
07, Том 15, стр. 187 – 195).
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание чл.
91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози.
Министър: Ал. Цветков
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
Елементи на проверката на пътя
1. Дневното и седмичното време на управление,
прекъсванията, дневните и седмичните почивки;
тахографските листа за предходните дни, които
трябва да се намират в превозното средство съгласно изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент
(ЕИО) № 3821/85, и/или данните за същия период,
съхранени върху картата на водача и/или в паметта
на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен
в чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85,
разрешената скорост на превозното средство е
била надвишавана. Отчитат се всички периоди над
една минута, през които скоростта на превозното
средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от категория N3 или 105 km/h за превозни
средства от категория М3.
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3. Моментните скорости на превозното средство
за последните 24 h от използването на превозното
средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране
на тахографа (определяне на възможните зло
употреби с тахографа и/или картата на водача
и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни
линии и международни пътнически превози по
редовни линии, дължината на които не надвишава
100 km, при положение че началната и крайната
им точки се намират на разстояние не повече от
50 km по права линия от границата между две
държави – членки на Европейския съюз).
6. Име и адрес на предприятието, извършващо
превоза.
7. Име, адрес и гражданство на водача, извършващ превоза.
8. Наличие на трудов договор, граждански
договор или друга правна връзка между водача и
предприятието, по силата на която се осъществява
превозът.
9. Собственост на превозното средство, с което
се осъществява превозът; наличие на друго правно
основание, по силата на което превозното средство
се ползва от превозвача.
10. Собственост на товара и документи, удостоверяващи собствеността (само за превоз на товари).
11. Идентификационни данни за товародателя
и товарополучателя (само при превоз на товари).
12. Превозни документи за товара – товарителница, фактура и други (само при превоз на товари).
13. Самоличност на пътниците в превозното
средство; документи за самоличност (само при
превоз на пътници, включително таксиметров).
14. Превозни документи на пътниците в превозното средство, когато такива се изискват от
нормативните актове, посочени в чл. 8 (само при
превоз на пътници).
15. Документи или копия от документи, удостоверяващи правото на предприятието и на водача
да извършват съответната транспортна дейност
(когато такива се изискват по силата на действащите нормативни актове, посочени в чл. 8, и
водачът е длъжен да ги носи по време на превоза
по силата на тези нормативни актове).
16. Други документи, които водачът е длъжен
да притежава и носи по време на превоза и да
представя на контролните органи при проверка
по силата на действащите нормативни актове,
посочени в чл. 8.
17. Техническо състояние на превозното средство, когато нормативните актове, посочени в чл.
8, определят изисквания спрямо него, включително
изисквания за годност, ако има такива; проверяват
се един, няколко или всички от следните елементи:
а) спирачна уредба и елементи на спирачната
уредба;
б) изпускателни тръбопроводи (видими дефекти);
в) димност (при наличие на апаратура);
г) отработени газове (при наличие на апаратура);
д) цялост и прозрачност на обзорните стъкла;
е) кормилна уредба (видими дефекти);
ж) светлини;

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

з) колела и гуми;
и) окачване (видими дефекти);
к) шаси (видими дефекти);
л) тахограф (монтиране и функциониране);
м) ограничител на скоростта (монтиране и
функциониране);
н) № на знака за ПППТИ на автомобила/
влекача;
о) № на знака за ПППТИ на ремаркето/полуремаркето.
18. Тип на тахографа (дигитален или аналогов)
или таксиметровия апарат, марка, модел и индивидуализиращи белези, наличие на табели, които
се изискват от действащите нормативни актове,
и други изисквания, на които трябва да отговаря
тахографът или таксиметровият апарат съгласно
нормативните актове, посочени в чл. 8.
19. Наличие на устройства или приспособления, даващи възможност от тахографа или таксиметровия апарат да бъдат записани и отчетени
неверни данни.
20. Наличие, вид, състояние и индивидуализиращи белези на тахографски лист, съответно
карта на водач за дигиталните тахографи; друга
информация от тахографския лист или картата на
водача относно начина на ползване на тахографа.
21. Наличие на опасен товар (само при превоз
на товари) или на предназначение за превоз на
такъв товар на превозното средство.
22. Техническо състояние на превозното средство, предназначено или използвано за превоз на
опасни товари; проверяват се един, няколко или
всички от следните елементи:
а) брутна маса/обем на опасния товар за ППС
(в килограми и литри);
б) вид на съда, в който се превозва товарът
(неподвижна цистерна, сменяема цистерна, контейнер, контейнер-цистерна, батерия-съдове и др.),
съответно дали се превозва в насипно състояние,
във вид на малки пратки или по друг начин;
в) транспортно-съпроводителни документи
(освен изброените в останалите точки) – писмени
инструкции, разрешения за превоз, изискуеми от
нормативните актове по чл. 8 или от друг действащ
нормативен акт, който следва да бъде приложен
в съответния случай;
г) вид на товара и наличие на смесено натоварване;
д) вид на пътното превозно средство;
е) обработка и съхранение на товара;
ж) наличие на изтичане на опасния товар или
повреда на опаковките;
з) UN номер/етикиране на пратките/UN код
на опаковките;
и) маркиране на ППС и/или контейнера;
й) табели при превоз в цистерни или в насипно
състояние;
к) пожарогасители (един или два при необходимост);
л) спирателен клин (по един за превозното
средство);
м) предупредителни знаци (най-малко два броя);
н) предпазна жилетка;
о) ръчна лампа;
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п) защитна екипировка за водача (в съответствие с писмените инструкции).
23. Наличие на правоспособност на лицата,
които се намират на борда на превозното средство, превозващо опасен товар (само при превоз
на опасни товари, когато такава правоспособност
се изисква от действащите нормативни актове);
наличие на документи, удостоверяващи тази
правоспособност; наличие на други лица освен
членовете на екипажа на борда на превозното
средство при превоз на опасни товари.
24. Наличие, вид, използване и състояние на
табели, знаци и други, когато има съответно изискване съгласно някой от нормативните актове,
посочени в чл. 8.
25. Други елементи, когато в някой от нормативните актове по чл. 8 има съответното изискване.

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 2 и 5
І. Списък на основните елементи на проверката
на пътя (предоставя се на служителите, осъщест
вяващи контрол на пътя)
1. Дневното и седмичното време на управление,
прекъсванията, дневните и седмичните почивки;
тахографските листа за предходните дни, които
трябва да се намират в превозното средство съгласно изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент
(ЕИО) № 3821/85, и/или данните за същия период,
съхранени върху картата на водача и/или в паметта
на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен
в чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85,
разрешената скорост на превозното средство е
била надвишавана. Отчитат се всички периоди над
една минута, през които скоростта на превозното
средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от категория N3 или 105 km/h за превозни
средства от категория М3.
3. Моментните скорости на превозното средство
за последните 24 h от използването на превозното
средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране
на тахографа (определяне на възможните злоупотреби с тахографа и/или картата на водача и/
или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни
линии и международни пътнически превози по
редовни линии, дължината на които не надвишава
100 km, при положение че началната и крайната
им точки се намират на разстояние не повече от
50 km по права линия от границата между две
държави – членки на Европейския съюз).
ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да
бъдат снабдени контролните органи при проверка
на пътя
1. Оборудване, което може да извлича данни
от тахографа и картата на водача за дигитални
тахографи, да разчита и анализира данните и/или
да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските
листа.
3. Технически средства за проверка размерите
на превозните средства, тяхната маса и натоварване на ос, както и за проверка на техническата
им изправност.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ПЪТЯ
№ ……………
1. Място на проверката и вид на пътя........................................................................дата..................................
начален час.......................... краен час........................................
2. а) Национален код на МПС........................................Рег.№ на МПС....................................................................
б) Държава на регистрация на ППС......................................................................................................................
в) Национален код на ремаркето / полуремаркето..................................Рег.№....................................................
Вид на пътното превозно средство/ състава от пътни превозни средства
а)
МПС от категория N1
б) МПС от категория M1 (между 5 и 8 пътници)
в)
МПС от категория N2
г) Автобус от категория М2 или МЗ
д)
МПС от категория NЗ
е) Ремарке от категория О3 или О4
ж)
Съчленено пътно превозно средство
з)
Полуремарке от категория О3 или О4
3. а) Име и адрес на предприятието, извършващо превоза....................................................................................
     б) Националност на предприятието, извършващо превоза.................................................................................
     в) Вид на превоза:
в.1.) Превоз на пътници
в.2.) Превоз на товари
а)
За собствена сметка
а)
За собствена сметка
б)
Специализиран
б)
Обществен международен
в)
Международен по редовна линия
в)
Обществен в България
г)
Международен случаен
г)
Опасни товари
д)
Совалков
е)
В България по редовна линия
ж)
В България случаен
4. Данни за превоза:
а) Място на тръгване................................................................................................................................................
б) Място на пристигане.............................................................................................................................................
5. Име, фамилия и националност на водача……………………….........................……………………………………..
…………………………………………………………………………….......................…………………………………………..
6. Контролни точки на ППС:
Оценка
а) Спирачна уредба и елементи на спирачната уредба

Проверено

Непроверено

Неизправно

б) Изпускателни тръбопроводи (видими дефекти)
в) Димност (при наличие на апаратура)
г) Отработени газове (при наличие на апаратура)
д) Цялост и прозрачност на обзорните стъкла
е) Кормилна уредба (видими дефекти)
ж) Светлини
з) Колела и гуми
и) Окачване (видими дефекти)
к) Шаси (видими дефекти)
л) Тахограф (аналогов / дигитален*)
м) Ограничител на скоростта (монтиране и функциониране)
н) Течове на гориво и/или масло
о) № на знака за ПППТИ на автомобила / влекача
п) № на знака за ПППТИ на ремаркето / полуремаркето
Със знак „Х“ се маркират съответните полета.

* Излишното се зачертава.

7. Резултат от проверката – а)
Установени б)
Неустановени неизправности
...........................................................................................................................................................................................
8. Време за управление, прекъсване и почивка (съгласно указанията).................................................................
9. Транспортни документи (съгласно указанията) а)
Редовни б) Нередовни
10. Контролен орган, извършил проверката...............................................................................................................
11. Служебно лице, извършило проверката...............................................................................................................
(подпис и печат на служителя )
Получих протокол от проверката на пътя № ................................................................................................................
( подпис на провереното лице)
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Приложение № 4
към чл. 14, ал. 3

Място на проверката и вид на пътя :……………………………………...................................................................................
……………………………………….................................……. Дата: …………….......................…………Час: ……………………............……..
Националност на ППС (знак на държавата): …..…………………....................……. Рег. №: …...............…………………....
Националност на ремаркето/полуремаркето: ………………............................……...Рег. №: …..……...............………….…
Вид на ППС: а) товарен автомобил (ТА)
б) ТА с ремарке
в) влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име, адрес и националност): …………………………………….....................................………………
…………………………………………………………………………………………………………........................................................................…...
Водач: 1)………………………………………………..............................................................….; 2) …..………………………………………...
			
(име, фамилия)						
(име, фамилия)
Изпращач (име, адрес, място на натоварване): …………….………………….....................................……………………………..
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване): ……………….…...................................…………………………………
Брутна маса / обем на опасния товар за ППС: …………………………...........................................…………………кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR надвишени;
а) да 		
б) не
Превозът се извършва във: а) неподвижна цистерна б) сменяема цистерна в) контейнер-цистерна
г) батерия-съдове

д) насипно състояние

Транспортно-съпроводителни документи*:

е) контейнер

ж) дребни пратки

проверен

установено
нарушение

отпада

проверен

установено
нарушение

отпада

проверен

установено
нарушение

отпада

1. Превозен документ
2. Писмени указания
3. Дву- или многостранна спогодба/др. разрешение за превоза
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени
опасни товари
5. ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари
Товар: съгласно придружаващите го писмени указания
а) Товар, допуснат до превоз
б) Превоз в насипно състояние
в) Превоз в цистерни
г) Превоз в контейнери
д) Вид на ППС, допуснато до превоз на товара
е) Забрана за съвместно натоварване
ж) Обработка и съхранение на товара
з) Изтичане на опасен товар или повредени опаковки
и) UN номер/етикиране на пратките/UN код на опаковката
й) Маркиране на ППС и/или контейнера
к) Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:
а) Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
б) Спирателен клин (минимум два броя за ППС)
в) Светлоотразителни и предупредителни знаци (най-малко два броя)
г) Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа
на ППС)
д) Ръчно фенерче с неметален корпус
е) Оборудване съгласно писмените инструкции

* Със знак „Х“ се попълват съответните полета.

6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение
Рискова категория I:
Рискова категория II:
Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най-сериозното
от тях.)
Други / Забележки: ……………………………............................................................………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………........................................................................………………...
Контролен орган: ……………………………...........……
Проверяващ:…..........................................…………………………….
									
(име и личен печат)
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Приложение № 5
към чл. 15, ал. 1 и 3
І. Списък на основните елементи на проверката в предприятията (предоставя се на служителите,
осъществяващи контрол в предприятията).
1. Дневното и седмичното време на управление, прекъсванията, дневните и седмичните почивки;
тахографските листа за предходните дни, които трябва се намират в превозното средство съгласно
изискванията на чл. 15, т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85, и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на тахографа и/или на разпечатки.
2. Случаите, при които през периода, посочен в чл.�����������������������������������������������
15,
����������������������������������������������
т. 7 на Регламент (ЕИО) № 3821/85 разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, отчитат се всички периоди над една минута,
през които скоростта на превозното средство е надвишавала 90 km/h за превозни средства от категория
N3 или 105 km/h за превозни средства от категория М3.
3. Моментните скорости на превозното средство за последните 24 h от използването на превозното
средство, както са записани от тахографа.
4. Правилното използване и функциониране на тахографа (определяне на възможните злоупотреби с
тахографа и/или картата на водача и/или тахографските листа).
5. График на дежурствата и разписание на линията (за вътрешни пътнически превози по редовни
линии и международни пътнически превози по редовни линии, дължината на които не надвишава 100
km, при положение, че наличната и крайната им точка се намират на разстояние не повече от 50 km по
права линия от границата между две държави – членки на Европейския съюз).
6. Седмичните почивки и времето на управление между тези почивки.
7. Спазването на двуседмичното ограничение за времето на управление.
8. Данните от тахографските листа, тахографа, картата на водача и разпечатките.
ІІ. Списък на оборудването, с което трябва да бъдат снабдени контролните органи при проверка в
предприятията.
1. Оборудване, което може да извлича данни тахографа и картата на водача за дигитални тахографи,
да разчита и анализира данните и/или да ги предава до централната база данни за анализ.
2. Оборудване за проверка на тахографските листа.

Приложение № 6
към чл. 15, ал. 2, т. 1
К О Н С ТАТ И В Е Н П Р О Т О К О Л
за извършена комплексна проверка
на фирма …………………………………………………………….……..………………….….……….................................................................,
адрес ………………………………………………...................................................................…….…………тел.: …………….…………………..,
с управител ………………………………………………………………….................................................................……..….……………….…,
извършваща ................................................... превоз на ПЪТНИЦИ по Наредба…..……...............…………….…………
………………………………………………………………………………..........................................................................…….………………………
Днес,…………200…. г., на основание чл. 91а, ал. 1, 3 и 4 от Закона за автомобилните превози на
Република България служителите:
1. …………………………………………………….……….. при РД „АА“ – ……………..…;
2. …………………………………………………….……….. при РД „АА“ – ……………..…;
3. …………………………………………………….……….. при …….............................................................………………..……...
в присъствието на ………………………………………………………………………………………………………....…………………...………………….,
извърши проверка по спазване изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движението
по пътищата и поднормативните им актове и констатира:
1. Съдебно решение за регистрация по реда на Търговския закон или по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел. …………………..........................................................................…………………..………………….………
2. Единен идентификационен номер: …………………....…………...........................................………………..…………
BG – идентификационен номер: ..............................................................................................................
3. Лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници...................................
……………………………………………………………………………………………….………..........................................................................…...
и ........... броя получени копия от лиценз на Общността.
4. Професионално компетентното лице ......................................................................................................
ЕГН: …………………………..… , притежаващо удостоверние за професионална компетентност № ..…………………....
Договор за назначаване (трудов/граждански) (да/не).............………….
5. Подадена справка за финансова стабилност за ……………… година.
6. Проверен работен дневник и график за работата на водачите за месеци …..................…….…………
…………………………………………………………………………………………………….........................................................................…….….
7. Назначени като водачи са ………….. души:
Попълва се при брой на водачите до 10. При по-голям брой към протокола се прилага списък по посочения образец,
изготвен от превозвача.
Име, презиме, фамилия

ЕГН

Категория

УПГ № / до

Назначените водачи притежават необходимите документи (да/не) .........................................................................................
Допуснати нарушения:
…………………………………………………………………………………………………............…..………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............………………………....
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Ограничител на
скоростта
(да/не)

Застраховка
гражданска
отговорност,
Злополука
(да/не)

Протокол от
контролна
проверка на
тахографа
(да/не)

Рег.
№

Знак за
ПППТИ/
валиден до

Тахограф
аналогов/
дигитален

Марка,
модел

Наличие на
изискваните
документи за
извършване
на превоз на
пътници

За трудно
подвижни лица
(да/не)

№

Места

8. Леки автомобили от 6 до 9 места и автобуси на фирмата:

При брой на автомобилите до 10 се попълва таблицата. При по- голям брой се прилага списък по посочения
образец, изготвен от превозвача.
В момента на проверката техническото състояние на автобусите е:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………
Допуснати нарушения:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Фирмата извършва обществен превоз на пътници в страната и в чужбина.
Изпълнява редовни линии (да/не)…………. . Специализиран превоз (да/не) …………...
Случаен превоз (да/не) …………………….. . Совалков превоз (да/не) ………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Да се опишат редовните линии (направление, часове, маршрутно разписани, договор с община). При
специализираните превози (направление, часове, договор с клиент и маршрутно разписание от общината). Да се
опишат международните превози.
10. Фактури за закупени билети и протоколи за преоценка, заверени от подразделенията на Министерство на
финансите ......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…… билетите отговарят на изискванията на ЗАП (да/не) ……… и са с печат на превозвача
(да/не) ……..…, издадените карти са по образец (да/не) ……………, багажни разписки (да/не) ……....
11. Проверени пътни листове с номера, тахографски листа и разпечатки ……….……....
Автомобил с рег. №

Пътни листове

Тахографски листа/
разпечатки

Нарушения

Пътните листове са по образец на Наредба № 11/33 (да/не) ..............................................
Тахографските листа / разпечатките се съхраняват според изискванията (да/не)............
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………….........................................................................................................................…..……
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Пътни книжки за случаен превоз (ИНТЕРБУС) …………………………………………..
Автомобил с рег. №

Пътни книжки –
случаен превоз

ИНТЕРБУС

Нарушения

Констатирани нарушения при попълване на пътни листове, тахографски листа/разпечатки, съдържание,
съхранение, раздаване, отчитане и др.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...………….....…
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...........……
12. Работно време на водачите, дневна и седмична почивка …………..…….………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………………………...........…….………………………………….……….......................
13. Гаражната площ, собствена/наета, се намира на ………………………...........……..………………………………………,
съответстваща на броя автомобили (да/не)………………………………………….........................................................................
договор за наем ……………………………, валиден до ……………………..………………….............................................................…...
14. Предпътен медицински преглед се извършва от ..………………………..……..……….……………………................
........... за времето от …… часа до …… часа. Договор ………………….……………........................................………………………
…….. Води се дневник на преминалите водачи за деня (да/не) ……............................................................................
15. Проверка за алкохол се извършва от ………………………........................................………………………..…..........
16. Предпътен технически преглед се извършва от …………………...……………………..........................................
на ………………………………………………………………………………………….……............
За времето от ……… часа до …………. часа.
………………………………………………………………………………….............................................................................……………….....………..
Договор:……..…………………………………………………………………………….…..…..................................................................................
Води се дневник на преминалите автомобили за деня (да/не)…………….
17. Сключени са договори за ползване на автогарови услуги с …………………………...…………………………………
………………………………………………………………….......…………….......…………….......…………….......…………….......…………….....................
за автогари: …….…………………………………………………………………………..……................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………........………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…
18. Сервизната база е собствена/наета и се намира на ……………..…….………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………...........………
19. Други …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………...........……………
20. Извършена последна проверка на ………………………, при която са констатирани нарушения ……………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………...............……
……………………………………………………………………………..………………………………………………...................................................…………
21. Изводи: …………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………………….……………
………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………………………………….…
……………….……………………………………………………………………………………….………………….……………………………...............................…
22. Предписания: .……………………………………………………………………………………………………..........................................
...............................................................................………………………………………………………….………………….………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………......................................
23. Взето отношение …………………………………………………………………….…..................................................................
……………………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………
….………………….……………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………..............
Запознат с протокола:
Управител, подпис, печат
Декларирам, че водачите, които работят, не са осъждани.
Служители:
							
1. ………………………. / ………………….. /
							
2. ………………………. / ………………….. /
							
3. ………………………. / ………………….. /
Забележка. Служителите, извършващи проверката, полагат и личния си печат.
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Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2, т. 2
К О Н С ТАТ И В Е Н П Р О Т О К О Л
за извършена комплексна проверка
на фирма …………………………………………………………….……..…………………………………………………………………......…………………………,
адрес …………………………………………………….……...................................................................……тел. ………………….….......………..,
с управител ……………………………………………................................................................…………………………..………….…........………,
извършваща обществен превоз на ТОВАРИ по Наредба……………….............................................……………………………
…………………………………………………………………………………….……………...............................................................................…………
Днес,…………200…. г., на основание чл. 91а, ал. 1, 3 и 4 от Закона за автомобилните превози на
Република България служителите:
1. …………………………………………………….……….. при РД „АА“ – ..................................…………………………..………….…;
2. …………………………………………………….……….. при РД „АА“ – ....................………………..............…………..………….…;
3. …………………………………………………….……….. при ……………………..……………………..……………………..……………………..…
в присъствието на ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………...………………………………………...………………………………………...………………………………………...…………………………………,
извърши проверка по спазване изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по
пътищата и поднормативните им актове и констатира:
1. Съдебно решение за регистрация по реда на Търговския закон или по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел ……………………...………………………………………...………………………………………...…………………………………
……...………………………………………...………………………………………...……………………………………………………………………………………………
2. Единен идентификационен номер: …………………....………….................................................………………..………..
BG – идентификационен номер: ..........................................................................................................................
3. Лиценз на Общността за извършване на международен превоз на товари ….…….……...….…….……...….…
….……...….…….……....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….………………………….………………………….………………………….
и ........... броя получени копия от лиценз на Общността.
4. Професионално компетентното лице …………………………………...…………………..
ЕГН……………………………, притежаващо удостоверние за професионална компетентност №…………………. Договор за
назначаване (трудов/граждански) – да/не.
Консултант по безопасността при превоз на опасни товари………….....................................….…………………..
……………………..….., ЕГН …………….., с удостоверение № …………. до ….... за клас ………
Наличие на изготвен годишен доклад от консултанта по безопасността при превоз на опасни товари
за 200…… г. – да/не.
5. Подадена справка за финансова стабилност за …………………година.
6. Проверен работен дневник и график за работата на водачите за месеци………..........................………..
…………………………………………………………………………………………………………….
7. Назначени като водачи са ………….. души:
Попълва се при брой на водачите до 10. При по-голям брой към протокола се прилага списък по посочения
образец, изготвен от превозвача.
Име, презиме, фамилия

ЕГН

Категория

УПГ №/ до

Удост.
АDR/ до

Назначените водачи притежават необходимите документи (ДА/НЕ) ………………...…….
Допуснати нарушения:
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…....………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

С Т Р.
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8. Товарни автомобили на фирмата, вписани в списъка към лиценза:

№

Марка,
модел

Рег. №

Знак за
ПППТИ
(валиден до)

Удостоверение
за опасни
товари
(валидно до)

Тахограф
аналогов /
дигитален

Протокол от
контролна
проверка на
тахографа
да/не

Ограничител
на скоростта
да/не

Други документи,
необходими за
извършване на
превоз на товари

При брой на автомобилите до 10 се попълва таблицата. При по-голям брой се прилага списък по посочения образец,
изготвен от превозвача.
В момента на проверката техническото състояние на автомобилите е:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Допуснати нарушения:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
9. Фирмата извършва обществен превоз на товари в страната и в чужбина
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Да се опишат международните превози:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
10. Фирмата извършва превоз на опасни товари от класове:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
11. Проверени пътни листове с номера и тахографски листа/разпечатки, както следва:
Автомобил с рег. №

Пътни листове

Тахографски листа/
разпечатки

Нарушения

Пътните листове са по образец на Наредба № 33/11 (да/не) …………….............................………………..….....................
Тахографските листа се съхраняват според изискванията (да/не) .............………………..…......………..…..….......…........
Констатирани нарушения при попълване на пътни листове и тахографски листа / разпечатки, съдържание,
съхранение, раздаване, отчитане и др.:
……………………………………………………………….……………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………...……………………………………………………….………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….....................................
12. Работно време на водачите, дневна и седмична почивка:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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13. Гаражната площ, собствена/наета, се намира на …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
съответстваща на броя автомобили към лиценза (да/не)…………………………………........................................................
договор за наем ……………………………………, валиден до .………………...............................................................…………....…….
14. Предпътен медицински преглед се извършва от ..…………..………....................................…………….....………
за времето от ……..............… часа до ……................……часа. Договор ………………………….........................………........…..
Води се дневник на преминалите водачи за деня (да/не)............................................................................................
15. Проверка за алкохол се извършва от .........................................................................................................
16. Предпътен технически преглед се извършва от …….........................................……………..…………..……………
на ………………………………………...................................................……………… за времето от …......…… часа до …………. часа.
Договор….………………………………………………………………………….........................................................................…….……………..…
Води се дневник на преминалите автомобили за деня (да/не) …………...................................................…………………..
17. Сервизна база, собствена/наета, се намира на ……………..........................................……………………………….
…………………………………………………………………………………………........................................................................................………….
18. Други …………………………………………………………………………………..................................................................……...
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
19. Извършена последна проверка на…………………………………………....................................................……………..
Констатирани нарушения:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
20. Изводи:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
21. Предписания:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
22. Взето отношение:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Запознат с протокола:
Управител, подпис, печат
Декларирам, че водачите, които работят, не са осъждани.
Служители:
							
1. …………………………. / ………………….. /
							
2. …………………………. / ………………….. /
							
3. …………………………. / ………………….. /
Забележка. Служителите, извършващи проверката, полагат и личния си печат.
Име, презиме, фамилия

ЕГН

Категория

УПГ №/ до

Удост. АDR/
до

С Т Р.
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Приложение № 8
към чл. 16, ал. 1, т. 1
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɴɦɱɥɚɥɬ

ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɂɌȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ
ɂɋɔɈȻɓȿɇɂəɌȺ
ɂɁɉɔɅɇɂɌȿɅɇȺȺȽȿɇɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇȺȾɂɊȿɄɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´±ɝɪ

ɂɡɯʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝ
















































































































 




 




 




 




 




 




 




 




 














««««««««
ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɊȾ³ȺȺ´


ɉɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ




Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢ
























Ɍɚɤɫɢɦɟɬɪɨɜɩɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢ
























Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡɧɚɬɨɜɚɪɢ




























ɇɚɥɢɱɢɟɧɚɝɚɪɚɠɧɚ
ɩɥɨɳ



ɉɪɨɜɟɪɤɚɡɚɝɨɞɧɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɧɚɆɉɋ



ɂɡɞɚɜɚɧɟɢɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɚɩɴɬɧɢɥɢɫɬɚɢɞɪɭɝɢ
ɰɟɧɧɢɨɛɪɚɡɰɢ



Ɉɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɩɪɟɞɩɴɬɟɧɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞ





Ʉɨɧɬɪɨɥɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɪɭɞɚɧɚ
ɜɨɞɚɱɢɬɟ



ɉɪɨɜɟɪɤɚɪɚɛɨɬɧɢɹ
ɞɧɟɜɧɢɤɢɝɪɚɮɢɤɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɧɚɜɨɞɚɱɢɬɟ




ʋ


ɉɪɨɜɟɪɤɚɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɰɢɹɬɚɧɚɜɨɞɚɱɢɬɟ






Ɏɢɪɦɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ



Ʌɢɰɟɧɡʋɞɨɞɚɬɚ
ɜɢɞɩɪɟɜɨɡ

ɋɉɊȺȼɄȺ

ɁɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɨɬɊȾ³ȺȺ´±«««««ɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɜɴɪɲɜɚɳɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢɬɨɜɚɪɢɡɚ
ɦɟɫɟɰ«««««««ɝɨɞ


Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ



























































































































Приложение № 9
към чл. 16, ал. 1, т. 2
















Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ







ɉɪɨɜɟɪɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɧɚ
ɜɨɞɚɱɢɬɟ






































































Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ
ɜɡɟɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɴɫɬɚɜɟɧ
ȺɍȺɇʋ«ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ 

ВЕСТНИК

««««««««««««««««««««

ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɊȾ³ȺȺ´«««««««










Ɏɢɪɦɚ

Ʌɢɰɟɧɡʋ«««
ɜɚɥɢɞɟɧɞɨɞɚɬɚ««««

ДЪРЖАВЕН

ʋ


ɇɚɥɢɱɢɟɧɚɝɨɞɢɲɟɧɞɨɤɥɚɞ
ɢɡɝɨɬɜɟɧɨɬɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɚɩɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ

ɡɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɦɟɫɟɱɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢɨɬɊȾ´ȺȺ´««««««ɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɜɴɪɲɜɚɳɢɩɪɟɜɨɡɧɚɨɩɚɫɧɢɬɨɜɚɪɢɡɚɦɟɫɟɰ
«««««ɝ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚɪɚɛɨɬɟɧɞɧɟɜɧɢɤ
ɢɝɪɚɮɢɤɡɚɪɚɛɨɬɚɧɚɜɨɞɚɱɢɬɟ




ɋɉɊȺȼɄȺ


ɂɡɯʋ««««««««««ɝ

Ɉɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɩɪɟɞɩɴɬɟɧɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞ
ɂɡɞɚɜɚɧɚɢɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɚɩɴɬɧɢɥɢɫɬɚɢɞɪɭɝɢɰɟɧɧɢ
ɨɛɪɚɡɰɢ
ɉɪɨɜɟɪɤɚɡɚ
ɝɨɞɧɨɫɬ
ɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ
ɧɚɉɉɋ
Ʉɨɧɬɪɨɥɩɨɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
ɧɚɜɨɞɚɱɢɬɟ



ɇɚɥɢɱɢɟɧɚɝɚɪɚɠɧɚɩɥɨɳ





ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɂɌȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ
ɂɋɔɈȻɓȿɇɂəɌȺ
ɂɁɉɔɅɇɂɌȿɅɇȺȺȽȿɇɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇȺȾɂɊȿɄɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´±ɝɪ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ


 






ɤɴɦɱɥɚɥɬ

ɉɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢɥɢɫɬɚ ɛɪ 

БРОЙ 71
С Т Р. 2 1

Приложение 10
към чл. 16, ал. 1, т. 3

Таксиметрови
автомобили

Товарни автомобили
(обществен превоз)

проверени
тахографски листа
(бр.)

съставени актове
(бр.)

проверени
(бр.)

проверени
тахографски листа
(бр.)

съставени актове
(бр.)

Директор РД "АА" -……………………………..

проверени (бр.)

проверени
тахографски листа
(бр.)
съставени актове
(бр.)
проверени
(бр.)

проверени
тахографски листа
(бр.)

съставени актове
(бр.)

проверени
(бр.)

проверени
(бр.)

Съставени актове (бр.)

ВЕСТНИК

……………………/..…….………………

съставени актове
(бр.)

Превоз на опасни
товари по шосе
(ADR)

проверени
тахографски листа
(бр.)

Превози за
собствена сметка

Автобуси
(обществен превоз)

Спазване на изискванията на
Регламенти (ЕО) № 561/2006 и
(ЕИО) № 3821/85 и AETR

Товарни автомобили
/обществен превоз/

Превоз на пътници
и
товари с МПС с
чужда регистрация

Превоз на опасни товари
по шосе (ADR)

Автобуси
(обществен превоз)

съставени актове
(бр.)

За извършените проверки и съставени актове при извършването на пътен контрол на ППС от инспекторския състав на
РД "АА" – ……………………… за месец …………………….200..... г.

Превози за
собствена сметка

ДЪРЖАВЕН
Превоз на пътници и
товари с МПС с чужда
регистрация

СПРАВКА

Приложение № 10
към чл. 16, ал. 1, т. 3

изх.№ ………/……………… г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” – гр. ..........................
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проверени
(бр.)
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ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚ ɛɪ 



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɛɪ 



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚ ɛɪ 





ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɛɪ 

ȾɢɪɟɤɬɨɪɊȾȺȺ«««««««««««



««««««««««««««««


ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚ ɛɪ 



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ





ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɛɪ 



ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚ ɛɪ 



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 



ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ



ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 





ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 

ɉɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɆɉɋɫ
ɱɭɠɞɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ



ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɛɪ 

ɉɪɟɜɨɡɧɚɨɩɚɫɧɢɬɨɜɚɪɢ
ɩɨɲɨɫɟ $'5 



ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ

ɉɪɟɜɨɡɢɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɚɫɦɟɬɤɚ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚ ɛɪ 
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 

Ɍɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ 



ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ

Ⱥɜɬɨɛɭɫɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɩɪɟɜɨɡ 
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ ɛɪ 

Ɂɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɢɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟɩɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɩɴɬɟɧɤɨɧɬɪɨɥɧɚɉɉɋɫɚɦɨɨɬɦɨɛɢɥɧɢɬɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ
ɧɚɊȾȺȺ±«««««««««ɡɚɦɟɫɟɰ««««««««ɝ

ɋɉɊȺȼɄȺ


ɢɡɯʋ«««««««««ɝ



ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌȺɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɂɌȿɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ
ɂɋɔɈȻɓȿɇɂəɌȺ
ɂɁɉɔɅɇɂɌȿɅɇȺȺȽȿɇɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇȺȾɂɊȿɄɐɂə³ȺȼɌɈɆɈȻɂɅɇȺȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂə´±ɝɪ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɴɦɱɥɚɥɬ

Приложение № 11
към чл. 16, ал. 1, т. 4

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇ ɛɪ 
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Приложение № 12
към чл. 17, ал. 1, т. 1
СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставени АУАН от ИА „АА“ до ………………. 200.... г. вкл. в предприятия,
извършващи обществен превоз на пътници и товари
№ по

РД „АА“

ред
проверени (броя)
		

Предприятия
съставени
АУАН (броя)

проверени тахографски
листа (броя)

в %

1
Благоевград
2
Бургас
3
Варна
4
В. Търново
5
Видин
6
Враца
7
Габрово
8
Добрич
9
Кърджали
10
Кюстендил
11
Ловеч
12
Монтана
13
Пазарджик
14
Перник
15
Плевен
16
Пловдив
17
Разград
18
Русе
19
Силистра
20
Сливен
21
Смолян
22
София
23
Ст. Загора
24
Търговище
25
Хасково
26
Шумен
27
Ямбол
Общо за ИА „АА“:

Приложение № 13
към чл. 17, ал. 1, т. 2
СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставени АУАН от ИА „АА“ до ……………... 200.... г. вкл. в предприятия,
извършващи превоз на опасни товари (ADR)
№ по

РД „АА“

ред
проверени (броя)
		
1
Благоевград
2
Бургас
3
Варна
4
В. Търново
5
Видин
6
Враца
7
Габрово
8
Добрич
9
Кърджали
10
Кюстендил
11
Ловеч
12
Монтана
13
Пазарджик
14
Перник
15
Плевен
16
Пловдив
17
Разград
18
Русе
19
Силистра
20
Сливен
21
Смолян
22
София
23
Ст. Загора
24
Търговище
25
Хасково
26
Шумен
27
Ямбол
Общо за ИА „АА“:

Предприятия
съставени
АУАН (броя)

проверени тахографски
листа (броя)

в %

Ȼɭɪɝɚɫ

ȼɚɪɧɚ

ȼɌɴɪɧɨɜɨ

ȼɢɞɢɧ

ȼɪɚɰɚ

Ƚɚɛɪɨɜɨ

Ⱦɨɛɪɢɱ

Ʉɴɪɞɠɚɥɢ

Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥ

Ʌɨɜɟɱ

Ɇɨɧɬɚɧɚ

ɉɚɡɚɪɞɠɢɤ

ɉɟɪɧɢɤ

ɉɥɟɜɟɧ

ɉɥɨɜɞɢɜ

Ɋɚɡɝɪɚɞ

Ɋɭɫɟ

ɋɢɥɢɫɬɪɚ

ɋɥɢɜɟɧ

ɋɦɨɥɹɧ

ɋɨɮɢɹ

ɋɬɁɚɝɨɪɚ

Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ

ɏɚɫɤɨɜɨ

ɒɭɦɟɧ

əɦɛɨɥ



















































ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

ɉɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɆɉɋɫɱɭɠɞɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɚɭɚɧɛɪ

ɉɪɟɜɨɡɢɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɚɫɦɟɬɤɚ

ɋɩɚɡɜɚɧɟɧɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɊɟɝɥɚɦɟɧɬɢ ȿɈ ʋ
ɢ ȿɂɈ ʋɢ$(75

ДЪРЖАВЕН

ɈɛɳɨɡɚɂȺȺȺ

Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ



ɊȾȺȺ



ʋ
ɩɨ
ɪɟɞ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɉɪɟɜɨɡɧɚɨɩɚɫɧɢɬɨɜɚɪɢɩɨ
ɲɨɫɟ$'5

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɉɪɟɜɨɡɢɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɚɫɦɟɬɤɚ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɛɪ

Ɍɚɤɫɢɦɟɬɪɨɜɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ

Ⱥɜɬɨɛɭɫɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɩɪɟɜɨɡ

Ɍɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ

Ɍɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ

Ⱥɜɬɨɛɭɫɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ

ɉɪɟɜɨɡɧɚɨɩɚɫɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɩɨɲɨɫɟ
$'5

ɈȻɓɈ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢɚɤɬɨɜɟ
ɛɪ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɴɦɱɥɚɥɬ

ɉɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢ
ɬɨɜɚɪɢɫɆɉɋɫ
ɱɭɠɞɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɋɉɊȺȼɄȺ
ɡɚɛɪɨɹɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɢɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɩɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɩɴɬɟɧɤɨɧɬɪɨɥɧɚɉɉɋɨɬɂȺȺȺɡɚ««««««ɝ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢ
ɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

Приложение № 14
към чл. 17, ал. 1, т. 3
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ɈɛɳɨɡɚɂȺȺȺ

 əɦɛɨɥ

 ɒɭɦɟɧ

 ɏɚɫɤɨɜɨ

 Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ

 ɋɬɁɚɝɨɪɚ

 ɋɨɮɢɹ

 ɋɦɨɥɹɧ

 ɋɥɢɜɟɧ

 ɋɢɥɢɫɬɪɚ

 Ɋɭɫɟ

Ʉɴɪɞɠɚɥɢ

 Ɋɚɡɝɪɚɞ

Ⱦɨɛɪɢɱ



 ɉɥɨɜɞɢɜ

Ƚɚɛɪɨɜɨ



 ɉɥɟɜɟɧ

ȼɪɚɰɚ



 ɉɟɪɧɢɤ

ȼɢɞɢɧ



 ɉɚɡɚɪɞɠɢɤ

ȼɌɴɪɧɨɜɨ



 Ɇɨɧɬɚɧɚ

ȼɚɪɧɚ



 Ʌɨɜɟɱ

Ȼɭɪɝɚɫ



 Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥ

Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ



ɊȾȺȺ



ʋ
ɩɨ
ɪɟ
ɞ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ

ɚɜɬɨɛɭɫɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ
ɬɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɩɪɟɜɨɡ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ

ɩɪɟɜɨɡɢɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢɬɨɜɚɪɢɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɚɫɦɟɬɤɚ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɟɜɨɡɧɚɨɩɚɫɧɢɬɨɜɚɪɢɩɨɲɨɫɟ$'5

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ

ɩɪɟɜɨɡɧɚɩɴɬɧɢɰɢɢɬɨɜɚɪɢɫɆɉɋɫ
ɱɭɠɞɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɴɦɱɥɚɥɬ

Приложение № 15
към чл. 17, ал. 1, т. 4

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ

ɋɉɊȺȼɄȺ
ɡɚɛɪɨɹɧɚɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɢɢɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɩɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɩɴɬɟɧɤɨɧɬɪɨɥɧɚɉɉɋɨɬɂȺȺȺɫɚɦɨɫɦɨɛɢɥɧɢɬɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɞɨ
«««ɝȼɄɅ

ɨɛɳɨɡɚɂȺȺȺ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ

ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɛɪ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɩɪɨɜɟɪɟɧɢɬɚɯɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɥɢɫɬɚɛɪ

ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɨɫ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɢȺɍȺɇɛɪ
ɜɪɟɞɧɢɟɦɢɫɢɢ
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Приложение № 16
към чл. 19, ал. 3
№
1

Тежест на нарушението
Нарушения на разпоредби на Регламент (ЕО) № 561/2006, изА
В
С
вършени от водачите
с коеф. = 1 с коеф. = 3 с коеф. = 5
2
3
4
5

1

Време на управление

1.1

Чл. 6, т. 1

Управление над 9 ч., като превишаването е до 1 ч.

1.2

Чл. 6, т. 1

1.3
1.4
1.5

Чл. 6, т. 1
Чл. 6, т. 1
Чл. 6, т. 1

1.6

Чл. 6, т. 1

Управление над 9 ч., като превишаването е от
1 до 2 ч.
Управление над 9 ч., като превишаването е над 2 ч.
Управление над 10 ч., като превишаването е до 1 ч.
Управление над 10 ч., като превишаването е от
1 до 2 ч.
Управление над 10 ч., като превишаването е
над 2 ч.

2
2.1

6

Прекъсвания
Чл. 7
Управление без прекъсване над 4,5 ч., като превишаването е до 1 ч.
Чл. 7
Управление без прекъсване над 4,5 ч., като превишаването е от 1 до 2 ч.
Чл. 7
Управление без прекъсване над 4,5 ч., като превишаването е над 2 ч.
Чл. 7
След 4,5 ч. управление е направено прекъсване от
30 и повече минути, но прекъсването е по-малко
от 45 минути.
Чл. 7
След 4,5 ч. управление е направено прекъсване,
което е по-малко от 30 минути.
Седмично време на управление
Чл. 6, т. 2
Максималното седмично време на управление от
56 ч. е превишено, като превишаването е до 2 ч.
Чл. 6, т. 2
Максималното седмично време на управление
от 56 ч. е превишено, като превишаването е от
2 до 4 ч.
Чл. 6, т. 2
Максималното седмично време на управление от
56 ч. е превишено, като превишаването е над 4 ч.
Общо време на управление през две последователни седмици
Чл. 6, т. 3
Общото време на управление през две последователни седмици от 90 ч. е превишено, като
превишаването е до 6 ч.
Чл. 6, т. 3
Общото време на управление през две последователни седмици от 90 ч. е превишено, като
превишаването е от 6 до 12 ч.
Чл. 6, т. 3
Общото време на управление през две последователни седмици от 90 ч. е превишено, като
превишаването е над 12 ч.
Последна дневна почивка от 11 ч., ако намалената дневна почивка вече е била ползвана
Чл. 8, т. 1
Последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч.,
като намаляването е до 1 ч.
Чл. 8, т. 1
Последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч.,
като намаляването е от 1 до 2 ч.
Чл. 8, т. 1
Последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч.,
като намаляването е над 2 ч.
Последна намалена дневна почивка от 9 ч.

6.1

Чл. 8, т. 1

2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3

7
7.1

X
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Последната намалена дневна почивка е пократка от 9 ч.
Последна разделена дневна почивка от 12 ч. (3+9)
Чл. 8, т. 2 във Последната разделена дневна почивка е над 9 ч.,
връзка с чл. 4, но е по-кратка от 12 ч., като неизползваната
буква „ж“
почивка е до 1 ч.

Х

Х

С Т Р.
1
7.2
7.3
8
8.1
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
12
12.1

13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
16
16.1

16.2

17
17.1
17.2
18

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Чл. 8, т. 2 във Последната разделена дневна почивка е над 9 ч.,
връзка с чл. 4, но е по-кратка от 12 ч., като неизползваната
буква „ж“
почивка е от 1 до 2 ч.
Чл. 8, т. 2 във Последната разделена дневна почивка е над 9 ч.,
връзка с чл. 4, но е по-кратка от 12 ч., като неизползваната
буква „ж“
почивка е над 2 ч.
Последна дневна почивка при екипно управление
Чл. 8, т. 5
Последната дневна почивка при екипно управление е по-кратка от 9 ч.
Седмична почивка
Чл. 8, т. 6
Седмичната почивка е по-кратка от 24 ч., но е
по-голяма от 9/11/12 ч.
Дневна почивка от 11 ч. преди последната дневна почивка
Чл. 8, т. 1
Дневната почивка преди последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч., като намаляването
е до 3 ч.
Чл. 8, т. 1
Дневната почивка преди последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч., като намаляването
е от 3 до 4 ч.
Чл. 8, т. 1
Дневната почивка преди последната дневна почивка е по-кратка от 11 ч., като намаляването
е над 4 ч.
Последна намалена дневна почивка от 9 ч. преди последната
дневна почивка
Чл. 8, т. 1
Последната намалена дневна почивка преди
последната дневна почивка е по-кратка от 9 ч.
Последна разделена дневна почивка от 12 ч. (3+9) преди последната дневна почивка
Чл. 8, т. 2 във Последната разделена дневна почивка преди
връзка с чл. 4, последната дневна почивка е над 9 ч., но е побуква „ж“
кратка от 12 ч., като неизползваната почивка
е до 3 ч.
Последна дневна почивка при екипно управление преди последното екипно управление
Чл. 8, т. 5
Последната дневна почивка при екипно управление, преди последното екипно управление, е
по-кратка от 9 ч., като намаляването е до 1 ч.
Чл. 8, т. 5
Последната дневна почивка при екипно управление, преди последното екипно управление, е
по-кратка от 9 ч., като намаляването е над 1 ч.
Седмична почивка преди последната седмична почивка за
двуседмичен период
Чл. 8, т. 6
Седмичната почивка преди последната седмична
почивка за двуседмичен период е по-кратка от
45 ч., но е по-голяма или равна на 24 ч.
Чл. 8, т. 6
Седмичната почивка преди последната седмична
почивка за двуседмичен период е по-кратка
от 24 ч.
Чл. 8, т. 6
Намалената седмична почивка не е компенсирана
с равностоен непрекъснат период на почивка.
Недостатъчна дневна почивка на ферибот или влак
Чл. 9, т. 1
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато придружава превозното средство на
ферибот или влак, е прекъсвана повече от два
пъти с други дейности.
Чл. 9, т. 1
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато придружава превозното средство на
ферибот или влак, е прекъсвана до два пъти с
други дейности, но прекъсването е с обща продължителност повече от един час.
Седмична почивка
Чл. 8, т. 6
Седмичната почивка е по-кратка от 45 ч., но е
по-голяма или равна на 24 ч.
Чл. 8, т. 6
Седмичната почивка е по-кратка от 24 ч.
Чл. 16, т. 2
Водачът не носи извлечение от графика на дежурствата и/или копие на разписанието.
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№

20

21

22

23
23.1
23.2
23.3

23.4
23.5
23.6
23.7

ВЕСТНИК

Нарушения на разпоредби на Регламент (ЕО) № 561/2006,
извършени от работодателите

1
19

ДЪРЖАВЕН

2

С Т Р. 2 9
Тежест на нарушението
D
E
F
с коеф. =
с коеф. =
с коеф. =
5
10
20
3

4

Работодателят не е организирал работата на
водачите по такъв начин, че водачите да са в
състояние да спазват изискванията на Регламенти
(ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85.
Чл. 10, т. 5, буква Работодателят не е осигурил записването на
„а“, (i)
всички данни от дигиталния тахограф и от
картата на водача.

5

Чл. 10, т. 2

Х

Х

Чл. 10, т. 5, буква Работодателят не е осигурил съхранението на
„а“, (ii)
всички записани данни от дигиталния тахограф
и от картата на водача за срок от 1 година.
Чл. 10, т. 5, буква Работодателят отказва да предостави записаните
„а“, (ii)
данни от дигиталния тахограф и от картата на
водача при проверка от контролните органи.
График на дежурствата
Чл. 16, т. 2
Не е съставен график на дежурствата
Чл. 16, т. 3, бук- Графикът не включва някои от данните по чл. 16,
ва „а“
т. 2 на Регламент (ЕО) № 561/2006.
Чл. 16, т. 3, бук- Липсва минимален период (28 дни) и/или не са
ва „а“
актуализирани данните през редовни интервали
не по-големи от един месец.
Чл. 16, т. 3, бук- Графикът не е подписан от ръководителя на
ва „б“
предприятието или упълномощено лице.
Чл. 16, т. 3, бук- Предприятието не е издало извлечение от грава „в“
фика на водача при поискване.
Чл. 16, т. 3, бук- Графикът не е съхранен от предприятието за
ва „в“
срок от 1 година.
Чл. 16, т. 3, бук- Графикът не се представя или предоставя при
ва „г“
проверка от контролните органи.

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Тежест на нарушението

№

Нарушения на разпоредби от Регламент (ЕИО) № 3821/85,
извършени от водачите

1
24

2
Чл. 3, т. 1

25

Чл. 13

26
27

Чл. 13
Чл.14, т. 4

28

Чл. 14, т. 4

29

Чл. 14, т. 4

30

Чл. 15, т. 1

31

32

Чл. 15, т. 1

Чл. 15, т. 1

3
Не е монтиран тахограф или той не е от
одобрен тип.
Водачът не е осигурил правилното функциониране на тахографа.
Водачът не използва правилно тахографа.
Водачът притежава повече от една карта на
водач.
Водачът използва карта на водач, издадена
на друго лице.
Водачът използва повредена или с изтекъл
срок карта на водач.
Използване на мръсни и/или повредени тахографски листа, разпечатки или карта на
водач с данни, които се четат.
Използване на мръсни и/или повредени тахографски листа, разпечатки или карта на
водача с данни, които не се четат.
Водачът не е направил необходимите разпечатки в случаите, когато картата на водача е
повредена, неизправна или водачът не разполага с нея.

А
с коеф. = 1
4

В
С
с коеф. = 3 с коеф. = 5
5

6
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

С Т Р.

30

1
33

Чл. 15, т. 1

34

Чл. 15, т. 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Пропуснат срок за заявление за замяна на карта.

Водачът не е използвал тахографски лист или
карта на водач, когато е управлявал превозно
средство, попадащо в обхвата на Регламент
(ЕО) № 561/2006 или AETR.
35
Чл. 15, т. 2
Тахографският лист или картата на водача е
изваждана преди края на дневното работно
време без разрешение за това.
36
Чл. 15, т. 2
Тахографският лист или картата на водача е
използвана за период от време, по-дълъг от
този, за който е предназначена, и при припокриване на периодите данните се четат.
37
Чл. 15, т. 2
Тахографският лист или картата на водача е
използвана за период от време, по-дълъг от
този, за който е предназначена, и при припокриването на периодите данните не се четат.
38
Чл. 15, т. 2
Не са въведени ръчно, автоматично или по друг
начин необходимите данни, когато водачът е
бил извън превозното средство и не е бил в
състояние да използва тахографа.
39
Чл. 15, т. 2
При екипно управление на превозно средство,
оборудвано с дигитален тахограф, водачът не
е поставил картата си в правилния вход на
тахографа.
40
Чл. 15, т. 2
При екипно управление на превозно средство,
оборудвано с аналогов тахограф, водачите не са
използвали правилно тахографските си листа.
41
Чл. 15, т. 3
Водачът не е осигурил съвпадане на часовото
време върху тахографския лист с официалното
време в страната на регистрация на превозното средство.
42
Чл. 15, т. 3
Водачът не е използвал правилно превключващия механизъм.
43
Чл. 15, т. 5, бук- Не е попълнена фамилията на водача в тава „а“
хографския лист.
44
Чл. 15, т. 5, бук- Не е попълнено собственото име на водача в
ва „а“
тахографския лист.
45
Чл. 15, т. 5, бук- Не е попълнена датата и/или мястото на зава „б“
почване и/или приключване използването на
тахографския лист.
46
Чл. 15, т. 5, бук- Не е попълнен регистрационният номер на
ва „в“
превозното средство или номерът на превозното средство, при смяна.
47
Чл. 15, т. 5, буква Не са попълнени показанията на километро„г“, първо тире показателя в началото на първото управление,
което е записано върху тахографския лист.
48
Чл. 15, т. 5, буква Не са попълнени показанията на километро„г“, второ тире показателя в края на последното управление,
което е записано върху тахографския лист.
49
Чл. 15, т. 5, буква Не са попълнени показанията на километропо„г“, трето тире
казателите на превозните средства при смяна на
превозни средства по време на работния ден.
50
Чл. 15, т. 5, бук- Не е попълнено времето при смяна на прева „д“
возното средство.
51
Чл. 15, т. 5
Не е посочен символ на държавата.
52
Водач на превозно средство, оборудвано с аналогов тахограф,
при проверка от контролните органи отказва да предостави:
52.1 Чл. 15, т. 7, буква Тахографският лист, използван от водача през
„а“, (i)
текущия ден.
52.2 Чл. 15, т. 7, буква Тахографските листа, използвани от водача
„а“, (i)
през предходните 28 дни.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
2
52.3 Чл. 15, т. 7, буква Картата на водач, ако водачът притежава
„а“, (ii)
такава.

С Т Р. 3 1
3

4

5
Х

52.4 Чл. 15, т. 7, буква Ръчните записи и разпечатките, направени през
„а“, (iii)
текущия ден и предходните 28 дни.

Х

53

Водач на превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф,
при проверка от контролните органи отказва да предостави:
53.1 Чл. 15, т. 7, буква Картата на водач, която водачът притежава.
„б“, (i)
53.2 Чл. 15, т. 7, буква Ръчните записи и разпечатките, направени през
„б“, (ii)
текущия ден и предходните 28 дни.
53.3 Чл. 15, т. 7, буква Тахографските листа, използвани от водача
„б“, (iii)
през текущия ден и предходните 28 дни.
54
Чл. 15, т. 8
Изготвени са неистински тахографски листа
или тахографски листа с невярно съдържание.
55
Чл. 15, т. 8
Манипулирани са данните, записани от тахографа.
56
Чл. 15, т. 8
Наличие на устройство за манипулиране на
тахографа.
57
Чл. 16, т. 2.
Водачът не е записал имената си и номера
на свидетелството си за управление на моторно превозно средство върху разпечатката
от тахографа.
58
Чл. 16, т. 2
Водачът не е поставил подписа си върху разпечатката от тахографа.
59
Чл. 16, т. 3
Водачът не е декларирал, че неговата карта е
изгубена или е открадната.
№

Нарушения на разпоредби от Регламент (ЕИО) № 3821/85,
извършени от работодателя

60

Чл. 13

61
62

Чл. 13
Чл. 14, т. 1

63

Чл. 14, т. 1

64

Чл. 14, т. 1

65

Чл. 14, т. 2

66

Чл. 14, т. 2

67

Чл. 15, т. 8

68

Чл. 15, т. 8

69

Чл. 16, т. 1

70

10672

Чл. 16, т. 1

Работодателят не е осигурил правилното функциониране на тахографа.
Работодателят не използва правилно тахографа
Работодателят не е предоставил на водача
достатъчен брой тахографски листа.
Работодателят е предоставил на водача тахографски листа, които не са от одобрен тип,
подходящ за използване в монтирания тахограф.
Работодателят не е предоставил на водача
достатъчно хартия за разпечатки
Работодателят не е осигурил съхраняването на
тахографските листа и разпечатките за срок
от 1 година
Работодателят отказва да предостави тахографските листове, разпечатките и записаните данни
от тахографа и картата на водача за проверка
от контролните органи.
Работодателят е изготвил неистински тахографски листа или тахографски листа с невярно
съдържание.
Работодателят е скрил или унищожил тахографски листа.
В случай на повреда или неправилно функциониране на тахографа работодателят не е
осигурил поправката му при одобрен техник
или в одобрен сервиз веднага, след като обстоятелствата са позволявали това.
В случай на повреда или неправилно функциониране на тахографа и при положение, че
превозното средства не може да се върне в
предприятието в срок от една седмица, считано
от деня на възникване на повредата, работодателят не е осигурил поправката му при одобрен
техник или в одобрен сервиз по пътя.
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E
F
с коеф. = 5
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
С ЪД И Л И Щ А
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3467 от 12.Х.2007 г. по ф. д. № 2003/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „С
и Ел консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разлог, ул. Шейново 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки, суровини или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина;
продажба на стоки от собствено производство;
сделки на търговско представителство или посредничество; сделки по митническо представителство
и посредничество; комисионни или спедиционни
сделки в страната или чужбина; сделки по превози
на пътници или товари в страната или чужбина;
складови сделки и услуги; сделки с интелектуална
собственост; туроператорски или туристически
агентски сделки и услуги; сделки по предоставяне и
извършване на допълнителни туристически услуги;
хотелиерски или ресторантьорски сделки и услуги;
рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги; лизингови сделки; сделки по
извършване на козметични или фризьорски услуги;
сделки по извършване на преводи на документи,
легализации на документи, преводачески услуги;
сделки по извършване на консултантски услуги;
сделки по организиране и провеждане на обучение,
квалификация и преквалификация; ключарски
услуги; сделки и услуги по подготовка, разработване, консултиране и изпълнение на проекти по
фондове на Европейския съюз; сделки по покупки,
строежи или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Сава Павлов
Тричков, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
39794
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3471 от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 2007/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауреус 777“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Гърмен, ул. Тринадесета 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, 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 Димитрина Николова Попангелова, която
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
39795
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3507 от 16.Х.2007 г. по ф. д. № 2016/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ
стар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Тодор Александров 54, вх. А, ет. 1,
ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл. покупка, продажба на МПС и авточасти в страната и чужбина,
производство, изкупуване, преработка, реализация

на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, пчелни продукти
в страната и чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, оказионни, превозни сделки, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, фризьорски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, сделки по превозни и таксиметрови услуги, товари в страната и в чужбина със
собствен или нает транспорт, автосервизни услуги
и ремонт, монтаж и продажба на битова техника и
електроника, откриване и експлоатация на интернет клубове. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ганчо Ваньов
Петров, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39796
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3445
от 11.Х.2007 г. по ф. д. № 1995/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Фърст пропъртис
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Броди 32, вх. А, ет. 7,
ап. 20, с предмет на дейност: покупко-продажба на
земи, вкл. земеделски и други недвижими имоти,
строителство и строителна дейност, търговия,
посредничество и агентски услуги, консултантска
дейност, ноу-хау в областта на покупко-продажбата
с недвижими имоти и инвестициите в недвижими
имоти, отдаване под наем на други недвижими
имоти, производствена дейност, ресторантьорство
и хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георгиос Харалампос Кампантаис и
Елени Константинос Валавани, представлява се и
се управлява от Владислав Николов Качев и е с
неограничен срок.
39797
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3496 от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 2012/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проджект файнансинк“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ж. к. Запад,
бл. 32, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки в първоначален, преработен и
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; счетоводно-финансово обслужване;
икономически консултации; ресторантьорство и
хотелиерство; търговия на дребно с промишлени и
хранителни стоки; комисионна и оказионна търговия; търговско посредничество, представителство
и агентство на български и чуждестранни лица;
куриерски услуги; туризъм; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция,
цветя и гъби; животновъдство, търговия със селскостопански животни и продукти от тях в натурално
и преработено състояние; транспортни услуги на
граж дани и фирми; рек ламна и маркетингова
дейност; строително-монтажна дейност; покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, консултантски услуги в областта
на екологията, лесовъдство, дърводобив, промяна
предназначението на земеделски и горски имоти,
както и изготвяне на доклади по ОВОС и оценка
на гори и земи от горския фонд и земеделски земи.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Любомир Ангелов Николов, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
39798
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа
с решение № 3352 от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 2064/96
промени за „Перу н“ – А Д: освобож дава като
членове на СД Приватизационен фонд „Северкооп – Гъмза“ – АД, Иван Владимиров Белчев,
Цветко Георгиев Тихолов; вписва нов СД в състав: Борислав Тодоров Борисов, Цветко Георгиев
Тихолов и Таня Веселинова Боцева; вписва като
изпълнителен директор Борислав Тодоров Борисов;
вписва като председател на СД Цветко Георгиев
Тихолов; вписва промяна на седалището и адреса
на управление от Разлог, ул. Христо Ботев 81, на
Свищов, ул. Патриарх Евтимий 78.
39799
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3360 от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 2117/93 промени
за „Пиринска мура“ – АД: освобождава като член
на УС и прекратява представителните правомощия
на Димитър Василев Димитров; вписва като член
на УС Николай Стоянов Дичев.
39800
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.IХ.2007 г. по
ф. д. № 3542/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Юля“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет.
1, офис 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост
и произведения на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството, както и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юлия Владимировна Еловикова.
39884
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 2209/2002 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Яркон – Георги Георгиев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Янка Михова Георгиева и я вписва
като едноличен търговец с фирма „Яркон – Янка
Георгиева“ – Бургас.
39885
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3922/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Селин“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 77, вх. 1,
ет. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им,
комисионни сделки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки, строителство, ремонт,
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модернизаци я, под д ръж ка и експ лоатаци я на
сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдих и
туризъм, ресторантьорство, търговия, внос и износ
на алкохол и алкохолни напитки, търговия с бяла
и черна техника, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Тайфун
Кювенч.
39886
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3921/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Калитеа“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Поморие, ул. Йордан Йовков 3, и с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с
цигари и спиртни напитки, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица и
дружества, извършване на сделки с интелектуална
собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туристически туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки. Дружеството е с капитал
6300 лв. и се управлява и представлява от управителя Гинка Димитрова Молева.
39887
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3920/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Маги консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 128, вх. А, ет. 3, и с предмет на дейност: консултантски услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
хотелиерство, ресторантьорство и туристически
услуги, сделки с интелектуална собственост, комисионни сделки, складови и спедиционни сделки,
маркетинг, лизинг, лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Маргарата Стойкова Стойчева.
39888
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 3919/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобъл
кънстракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж. к. Славейков, бл. 56, вх. 4,
ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, валутни сделки,
ск ладови сделк и, лицензионни сделк и, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, лизинг, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
селски туризъм, спортен туризъм, ловен туризъм,
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еко туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Николай Георгиев Желев.
39889
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3918/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „ХКН България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съгласие 24, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, внос и/или
износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски
и/или турагентски услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Бисер Миленов Игнатов.
39890
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3917/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Халс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Любен
Каравелов 12, вх. 3, ет. 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни или програмни услуги,
строителство и ремонтни услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, корабно агентиране,
организиране и провеждане на курсове за обучение
на моряци, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност при покупко-продажба на недвижими имоти,
импорт, експорт и реекспорт на стоки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Йорданов Станчев.
39891
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3916/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Коконел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Симеон I № 121, ет. 3, и с предмет на дейност:
туристически, хотелиерски, ресторантьорски и тур
операторски услуги, корабно снабдяване, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както в
страната, така и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им. Дружеството е с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Недялка
Николаева Николова.
39892
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3915/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Плаза реал естейт
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Александровска 17, ет. 2,
офис 6, и с предмет на дейност: покупка на едро
и дребно на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
туроператорска дейност, предоставяне транспортни, хотелиерски, туристически, информационни,
рекламни, програмни, импресарски и други незабранени от закона услуги, селски туризъм, ресторантьорство, покупка, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Денис Сучков.
39893
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3914/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Медиабокс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Фердинандова 34, и с предмет на дейност: сделки
по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови,
превозни, валутни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, търговско представителство и търговско посредничество, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Петър Иванов Иванов.
39894
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3912/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Крис инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 53, вх. 4, ет. 9, ап. 27, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
пътническ и, товарни и т ранспортни усл у ги в
страната и чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при
продажба на недвижими имоти. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветелин
Стоянов Динков.
39895
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3911/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уан Ту Уан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Лазур, бл. 11, ет. 8, ап. 2, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и чужби-
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на, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, спедиционни сделки,
отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Джанет Маргарет Норфилд.
39896
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3910/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ем Ди Ви“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Мария-Луиза, бл. 1, вх. 3, ет. 2, и с предмет на
дейност: инвеститорска дейност, строителство
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем и други строително-монтажни
дейности, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, консултантски
и проектантски услуги, маркетинг и мениджмънт.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Мартин Веселинов Иванов.
39897
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3909/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Жени“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 86, вх. 1, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
обмяна на валу та (след издаване съответното
разрешение), издателски, рекламни, печатарски и
копирни услуги, спедиционни, складови, превозни и хотелиерски (извън дома) услуги, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, експорт, импорт и реекспорт
на стоки, транспортна дейност, покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или по нататъшна експлоатация.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Женя Ангелова Петкова.
39898
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3908/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Саюк“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван
Вазов 14, вх. А, ап. 16, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, туроператорски, ресторантьорски
сделки, турагентски сделки, покупка, строеж и
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Стойка Христова Саюк.
39899
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 3907/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Дивекс – 2“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Айтос, ул. Паисий 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговски сделки в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, търговия с
горива и смазочни материали, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски или други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милена
Якимова Георгиева.
39900
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.IХ.2007 г.
по ф. д. № 3908/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Холдинг Варна А“ – АД:
заличава като членове на НС Ивайло Николов
Коевски и „Найд Сити Корп“ – ЕООД; заличава
от състава на УС членовете Добромир Стефанов
Андонов, Илия Петров Раев и Хрисиян Колев
Добрев; вписва за член на НС Светлана Петрова
Стефанова; вписва Таня Петкова Парушева като
член на УС и изпълнителен директор, която ще
представлява дружеството само заедно с другия
изпълнителен директор Милчо Петков Близнаков;
вписва нов устав на дружеството.
39469
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4920/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ком строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление: Варна, ул. Оборище 5, ап. 6,
и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
отдаване под наем на недвижими имоти, консултантски, информационни и управленски услуги;
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество; складови сделки; сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Стоян Иванов Цанев, който управлява
и представлява.
39470
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 5028/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Силвър ленд Би Джи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление: Варна, ул. Фредерик Шопен 10, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност:
строителство, реконстру к ци я и модернизаци я,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем; осно-
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вен и текущ ремонт на всички видове строителни
обекти в страната и чужбина; транспортна дейност;
търговско представителство и посредничество;
туроператорска дейност, ресторантьорство и хотелиерство след лицензиране; търговия на едро и
дребно; внос-износ; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид; консултантски услуги; комисионна; спедиционна; складова дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Ноам Айзенберг, който управлява и представлява.
39471
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4739/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Ню.Адвенчър“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Ветрино, ул. Добри Чинтулов 2, и с
предмет на дейност: ресторантьорство, търговия
на едро и дребно в страната и извън нея с всички
видове стоки и вещи. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Кийт Лорд, Шарън Никола
Уинтър и Найджъл Браян Уинтър и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39472
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 4868/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Братанова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Пейо Яворов 23,
ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: посредническа,
комисионна и консултантска дейност, маркетинг;
рекламна и издателска дейност; производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на хранителни и промишлени стоки и предмети за
бита; кетъринг; ресторантьорство и хотелиерство;
търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина; туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство;
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос или
износ на стоки; транспортна дейност в страната и
чужбина – превоз на пътници и товари. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Светлана Златинова Братанова, която управлява
и представлява.
39473
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 9872/92 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „ТПО – Варна – Център
за проучване, проектиране и бизнес осигуряване“ – ООД: заличава като управител и представляващ Велин Кирилов Бачев и вписва като такъв
Георги Костадинов Митрев.
39474
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 1812/98 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Вонима – ПМ“ – ООД:
заличава като съдружник Волен Николаев Марчев;
вписва като такъв Благовеста Минчева Марчева;
заличава като управител и представляващ Николаус
Ираклис Папаспиру и вписва като такъв Благовеста
Минчева Марчева.
39475
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4812/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„ВИП контрол“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление Варна, ул. Подвис 29, вх. А, ет. 7,
ап. 70, и с предмет на дейност: координация по
охрана на безопасни условия на труд в строителството; строителство; хотелиерски и туристически
услуги (след лиценз); рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; търговско представителство и посредничество; сделки
с интелектуална собственост; отдаване под наем
на моторни превозни средства (след съответното
разрешение); консултантска дейност; вътрешно- и
външнотърговска дейност; производство, внос и
износ на селскостопанска продукция; счетоводна
дейност и консултации; дейност като заложна
къща; продажба на стоки от собствено производство; складови сделки; лизинг; извършване и проектиране на технологично повтарящи се взривни
работи, специални взривни работи и пиротехническа дейност; производство и търговия с пчелни
продукти; фризьорски услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и други незабранени от закона търговски дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв. със съдружници
Пламен Цветков Вълчев и Стефан Илиев Петров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39476
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
3.Х.2007 г. по ф. д. № 4831/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „В и Т ауто“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Царевец 7, вх. Г,
ет. 5, ап. 94, и с предмет на дейност: търговия и
услуги с недвижимо имущество, архитектурни
и дизайнерски консултации, графичен дизайн и
илюстрации, медийни презентации, авторемонтни
услуги, търговия с авточасти, търговска дейност в
страната и чужбина, външноикономическа дейност;
търговско представителство и агентство, покупка на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; развлекателни
игри след съответното разрешение; моден дизайн,
производство и продажба на облекло. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир
Златанов Топалов и Веселин Руменов Минчев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39477
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4818/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вива гейм“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Народни будители 53,
вх. Б, ет. 6, ап. 42, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки с цел продажба; търговско представителство и
посредничество; комисионна, спедиционна, складова
и превозна дейност; лицензионна дейност; стоков
контрол; дейност в областта на авторските права
и интелектуалната собственост; софтуерни услуги;
инженерингова дейност; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги; лизингова дейност; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
маркетинг; консултантска дейност, организиране на
хазартни игри и помощни и спомагателни дейности
във връзка с тях (след получаване на разрешение).
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Емил Христов Енев, който управлява
и представлява.
39478
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 4231/98 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мебелна къща Лазур“ – АД;
заличава членовете на УС; вписва нови членове в
състав: Георги Славов Татаров, Василка Маринова
Бахнева и Валентина Йорданова Николова.
39479
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 4891/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Талавера“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис Първи 53, ет. 2, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; консултантска дейност и услуги; експертна
дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност след лиценз; маркетинг
и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Джон Лиъполд Питърсън и Бригите Шмид Питърсън и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39480
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 4617/92 вписа промяна за „Булмако“ – ООД:
заличава като управител и представляващ Стоян
Трифонов Тодоров; вписва като управител и представляващ Димитър Атанасов Кръстев.
39481
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2007 г.
по ф. д. № 476/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Булга рент“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Даниела Димитрова
Николова; вписва актуален дружествен договор.
39482
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 1440/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „М Стайл“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Младена Георгиева
Атанасова и вписва като такъв Мартин Димитров
Гуменов; вписва нов адрес на управление – бул.
Осми приморски полк 122, вх. Б, ет. 15, ап. 149.
39483
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф. д. № 3256/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Агромакс“ – ЕООД: вписва
промяна в идентификационните данни на едноличния собственик Искра Валентинова Трифонова.
39484
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VIII.2007 г.
по ф. д. № 10589/92 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Про секюрити“ – ООД:
в наименованието – „Ер Джи проджект мени
джмънт“ – ООД; в адреса на управление – Варна,
ул. Шар 16, ап. 44; в предмет на дейност: услуги по
осъществяване на инвеститорски контрол на сгради
и строителни обекти; търговско посредничество и
представителство на местни и чуждестранни лица
в областта на строителството и инвестиционното
проектиране; консултантски услуги по комплексни
доставки на машини, съоръжения и технологично
оборудване на строителни обекти; проектиране,
реконструкция и строителство на жилищни и про-
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мишлени обекти и съоръжения; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; в състава на съдружниците:
заличава като съдружници и управители Росен
Иванов Христов и Николай Атанасов Колев; вписва като съдружници Георги Николов Димитров и
Румен Стефанов Цонев, които ще представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
39485
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 1876/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Кинмекс“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик и управител
Тихомир Кирилов Гочев; вписва като такъв Бойчо
Христов Христов.
39486
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4836/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Делинбат“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление: с. Тополи, ул. Голямо Делчево 6, и с
предмет на дейност: строителство и ремонт; монтажна и проектантска дейност; посредничество и
покупко-продажба на недвижими имоти; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност след лиценз; внос и износ на
стоки и услуги; търговска и производствена дейност;
сделки с интелектуална собственост; производство
на мебели, дограми; транспортни услуги след лиценз;
търговия с авточасти след лиценз. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина Стоянова Станкова и се управлява и представлява от
Гюнер Адем Хамза.
39487
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 4944/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евро сървис енд травел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Цар Симеон Първи 36, вх. А, ет. 5,
ап. 10, и с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно – внос и износ; производство, покупка,
преработка, опаковка и прода жба на стоки и
други вещи с цел да ги продаде в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина; продажба на стоки, собствено производство; производство на хляб, хлебни и ситничарски
изделия, лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; рекламна
и информационна дейност; превоз на пътници и
товари със собствен и наемен транспорт в страната и чужбина; хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа (след лиценз) дейност; покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти;
комплексна строителна и строително-ремонтна
дейност; счетоводни и информационни услуги; консултантска дейност, стопанисване, посредничество
и търговия с нед ви ж и м и и мо т и (с лед л и ценз);
т ърг ови я на едро и дребно с х ранителни сток и;
търговия с промишлени стоки за би та; издателска
дейност, дизайн, предпечат и печат на р е к л а м н и
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материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Петинка Николова Иванова,
която управлява и представлява.
39488
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 1791/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Парушев“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Ивайло Жеков Парушев, вписва като такъв Стефко
Георгиев Парушев.
39489
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.X.2007 г.
по ф.д. № 4732/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Принт елементс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Мара Гидик 24, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
от всякакъв вид, хотелиерство и ресторантьорство
(след лиценз), лизинг, услуги по поддържане на
чистотата и преработка на отпадъците в населените места, откриване на кафе-бар, счетоводни
услуги, строително-монтажна дейност, импорт,
експорт и реекспорт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, транспортни услуги в страната и в чужбина,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и
отдаване на автомобили под наем. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Данута Мария Урбан-Златева, която го управлява
и представлява.
39851
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4922/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Енерджи Сийдс България“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна ул. Барутен погреб
1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: селекция на
сортове, търговия с посевен материал, проектиране,
финансиране и реализация на енергийни проекти
на базата на биомаса и възобновяеми (регенеративни) енергии, както и всички видове търговска
дейност, освен забранената със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Фред Зигфрид
Бондик, Райнер Хервиг Тьогел и Антон Ценков
Стойчев и се управлява и представлява от Фред
Зигфрид Бондик и Антон Ценков Стойчев заедно
или поотделно.
39852
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4904/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Балчик Сии Вю Вила“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев
24, ет. 6, ап. 86, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
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Герд Вернер Гебхард, Хилде Фурман, Франк Рудолф
Шайнерт и Ренате Бербел Шайнерт и се управлява
и представлява от Герд Вернер Гебхард.
39853
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 3242/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „БулгаВарна сървис“ – ООД:
заличава като съдружници Христо Иванов Христов
и Силвена Петрова Христова; заличава като управител и представляващ Христо Иванов Христов;
вписва като такива Ивайло Тодоров Николов и
Даниела Димитрова Николова, които ще представляват дружеството заедно или поотделно; вписва
нов адрес на управление – ул. Македония 35, ет. 6,
ап. 19; вписва актуален дружествен договор.
39854
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 3985/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Булга травъл“ – ООД: заличава
като съдружник „БулгаВарна сървис“ – ООД; вписва
промяна в наименованието: „Булга травъл“ – ЕООД,
с едноличен собственик и управител Христо Иванов
Христов; вписва актуален учредителен акт.
39855
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.X.2007 г. по ф.д. № 4577/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Зора – Н“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане 34А,
вх. 1, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност: шивашки
услуги, хотелиерска и туристическа дейност, ресторантьорство и увеселителни заведения и игри
след лиценз, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос и износ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна
и превозна дейност в страната и в чужбина, строително-ремонтни дейности със строителна техника
и машини. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Зора Владимирова Иванова и Николай
Манев Иванов и се управлява и представлява от
Зора Владимирова Иванова.
39856
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г. по
ф.д. № 837/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Пи Ел Ейч инвест“ – ООД: вписва
за управител Даниела Георгиева Стефанова, която
ще представлява дружеството заедно и поотделно с
другия управител Пламен Иванов Андреев; вписва
нов адрес на управление – ул. Любен Каравелов 55.
39857
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.X.2007 г.
по ф.д. № 4902/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност„Имекс инвестмънт груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. МарияЛуиза 21, офис 2, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителство и строителни услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, преводачески услуги и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
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на капитала„Океаник Сънгруп“ – ООД, и се управлява и представлява от Наталия Владиславовна
Снитковская.
39858
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 4900/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Металстрой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Белослав, ул. Стара планина 26, с предмет на дейност: строителна дейност
в страната и в чужбина, внос и износ в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
транспорт, предприемаческа дейност, производство
на селскостопанска продукция, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба на едро и
дребно в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Иван Стаматов Михалев, който го
управлява и представлява.
39859
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 4899/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Овик – 94“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Дубровник 34, вх. Г,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: консултантски
и маркетингови услуги в страната и в чужбина на
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, туристически услуги,
хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз),
импорт, експорт и реекспорт, бартерни сделки, представителство и агентство в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, инвеститорска
и снабдителска дейност, производство и търговия с
промишлени стоки, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Асмик Назарян, който управлява и представлява.
39860
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 3959/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Формула инвест“ – ООД:
вписва за съдружници Овакимян Ашхен Игориевна,
Овакимян Заруи Игориевна и Овакимян Нарине
Бениаминовна.
39861
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4834/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Яннис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 46, с предмет на дейност:
покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство, озеленяване, консултантски услуги в
областта на дизайна и строителството, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, транспортна дейност, в т. ч. спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизингова дейност.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Яннис Филакту и Мария Лена Теофилу и се управлява и представлява от Яннис Филакту.
39862
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4832/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Илектра“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Съборни 46, с предмет на
дейност: покупка, строеж, реконструкция, реновация
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги в областта на дизайна и
строителството, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, транспортна
дейност, в т. ч. спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други,
лизингова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Илектра Ксенофонтос
Теофилу, който го управлява и представлява.
39863
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4914/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Мечка и пеперуда“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Съборни 11, ет. 2, офис 3,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотъровска
дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, маркетинг
и мениджмънт услуги, посредничество при сделки
с недвижими имоти, търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и
лизингови сделки, строителна и ремонтна дейност,
транспортна дейност, туристическа дейност (след
лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, покупка
и управление на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Лорна Мери
Ан Лоурънт и Джеймс Ричард Шелдън и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39864
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4710/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Яков Шахар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Искър 43, 1, ап. 3, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, производство и покупко-продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и
турагентска дейност в страната и в чужбина (след
съответно разрешение), консултантска и посредническа дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, предоставяне на услуги на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Галия Шахар и Якоб Шахар и се управлява и представлява от Галия Шахар.
39865
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4940/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Груп – 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Цар Симеон 11А, с
предмет на дейност: покупка и продажба на стоки,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантска
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дейност, външна и вътрешна търговия, представителство и посреднически услуги, покупко-продажба,
проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими
имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,
рекламна и информационна дейност, комплексни
ком у нални услу ги, маркетинг и менид ж мънт,
представителство и посредничество на физически
и юридически лица. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Жельо Лъчезаров Балевски и Християн Кръстев Христов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39866
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 2145/2000 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Персин“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Росица Николаева
Султанова; вписва като такъв Деница Николаева
Иванова.
39867
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г. по
ф.д. № 5390/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „БК – инвест“ – ЕООД: вписва
промяна в наименованието „БК – инвест“ – ООД;
вписва като съдружник Уденландс Инвест АПС.
39868
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IX.2007 г.
по ф.д. № 4503/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Булвикт инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Иван Драсов 11А, с
предмет на дейност: покупка на недвижими имоти,
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
и продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на конфекция, вътрешна и
външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари със собствен или нает
транспорт в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, импресарска дейност, рекламна,
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, автосервиз, транспортни услуги, издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Виктор Владимирович
Пятко, който го управлява и представлява.
39869
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4945/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „А
енд М инвестмънт къмпани“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител
63, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, експорт и реекспорт,
инвестиционна дейност, търговско представителство и посредничество, производство на стоки,
хотелиерски, ресторантьорски и т у ристически
услуги, спортно-развлекателни дейности, сделки
с технологии, интелектуална и индустриална собственост, рекламна, информационна, консултантска,
маркетингова, сервизна дейност или предоставяне
на други услуги, мениджмънт, комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Анна Димитрова Ди-
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амандиева и Мирослав Панайотов Диамандиев,
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39870
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 4844/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Липчев билдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик 17, вх. 4, ет. 4, ап. 63, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба, туристическа и туроператорска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, спедиторска дейност, рекламни,
забавни и електронни игри, търговско представителство и посредничество, комисионна и лизингова
дейност, консултантски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление на недвижими имоти, инвестиране,
проектиране и строителство строително-ремонтна
дейност, консултантски услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, превоз на пътници и
товари, таксиметрова дейност, пътна помощ, внос и
търговия с употребявани автомобили. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Александър Захариев Липчев, който го управлява
и представлява.
39871
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4919/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Диел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Братя Бъкстон 25, ет. 5,
ап. 7, с предмет на дейност: дърводелски услуги,
транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Димитър Лазаров Петков,
който го управлява и представлява.
39872
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4916/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Белмар интернешънъл“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев
24, ет. 6, ап. 86, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Авирам Савир и Ронит Савир и се управлява и
представлява от Авирам Савир.
39873
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4943/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Нидадент 07 – Амбулатория за групова практика
за първична извънболнична помощ по дентална
медицина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна ул. Даме Груев 28, ет. 1, ап. 3, с
предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации
и профилактика, предписване на лабораторни и
други видове изследвания, медицински дейности
и манипулации, дейности по здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегледи,
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издаване на документи, свързани с описаните
дейности, операционна дентална интервенция, насочване на пациенти за консултативна и болнична
помощ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Яна Желязкова Битлиева и Николай
Аврамов Анастасов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
39874
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 961/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Юникор“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Анвар
Абзалетдинович Осин; вписва като едноличен
собственик и управител Равил.
39875
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4846/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Българо-руска строителноинвестиционна компания“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, Морска гара, офис 12, с предмет на дейност:
строителство, строително-монтажни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране,
строителство, обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем, административни
услуги, посредничество при поупко-продажба на
недвижими имоти, покупка на стоки или вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска
дейност (след получаване на съответния лиценз),
комисионна, спедиционна и транспортна дейност,
посредничество и търговско представителство на
физически и юридически лица в страната и в чужбина, откриване на магазинна мрежа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, предоставяне на счетоводни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Богомилов Боев,
Вадим Павлович Смирнов, Иван Юревич Ковалев,
Светлана Анатолиевна Корженевская и се управлява
и представлява от Георги Богомилов Боев.
39876
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 4811/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Яел Б 1“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Преслав 59, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строително-монтажни работи, отдаване под наем
на недвижими имоти, посредничество и търговско
представителство на физически и юридически лица в
страната и в чужбина и франчайз, административни
услуги, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска
дейност след получаване на съответния лиценз,
комисионна, спедиционна и транспортна дейност,
информационна и импресарска дейност, закупуване
на стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, транспортна и спедиторска дейност, автосервизни услуги и автомивка, изграждане
на бензиностанции и търговия с гориво-смазочни
материали. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Стелиян Димитров Митев и „Яел
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Европа“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от Стелиян Димитров Митев и Йосеф Бен Шлуш
заедно и поотделно.
39877
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.X.2007 г.
по ф.д. № 3288/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Логистик“ – ООД: вписва
като съдружник Юозас Рупшис.
39878
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.X.2007 г.
по ф.д. № 4592/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Лито 88“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител 44, ет. 6, офис
9, с предмет на дейност: хотелиерски и ресторантьорски услуги, вътрешна и външна търговия и
производство на промишлени и селскостопански
продукти, производство на стоки и услуги за бита
и промишлеността, производство, продажба на
хранителни стоки, продажба на алкохол и цигари
(след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, стоков контрол, лизинг,
строителни и строително-монтажни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, импресарски и програмни услуги,
рекламни и информационни услуги, лицензионни
сделки и сделки с интелектуална собственост, туристически, екскурзионни и туроператорски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Илиян Стоянов Костадинов и Антон Илиянов Кондов и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39879
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4863/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Черноморец – 90“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, местност Боровец-юг
2892, с предмет на дейност: ресторантьорство и
хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или преработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиторска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Янчо Иванов Янев, който
го управлява и представлява.
39880
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 1088/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Д И К“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Вероника
Смит; вписва като едноличен собственик и управител Колин Джеймс Дойл.
39881
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4153/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Дианет про“ – ООД:
заличава досегашното и вписва ново наименование – „Дилтекс“ – ООД.
39882
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г.
по ф.д. № 4874/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Сил
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Варна, ул. Битоля 23, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем, 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
(след лиценз), туристически (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизингови сделки, внос и износ на стоки,
транспортни услуги, превоз на товари и пътници в
страната и в чужбина, отдаване на автомобили под
наем, издателска и печатарска дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Ивелина Ганева Николова, Стоян Димитров Николов, Любен
Великов Тодоров и Снежана Янкова Тодорова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39883
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4488/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Клок дискавъри“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Аврен, ул. Бадем 5, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, лизинг;
отдаване на недвижимо имущество под наем; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в страната или чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид; търговия на едро и дребно, внос
и износ на всякакви стоки или изделия; продажба
на стоки от собствено производство; производство
и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки; търговско представителство и
посредничество на български или чуждестранни
търговци; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерска, туристическа, ресторантьорска дейност; таксиметрови, рекламни, информационни, програмни, преводачески и други услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Джанет Лорейн Тюн и Бернард Уилиям Тюн и се
управлява и предсставлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39617
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4885/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вили – Яна“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Цар Борис Трети 78,
ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, търговско посредничество и комисионерска
дейност; импорт, експорт и реекспорт; представителство на местни и чуждестранни юридически лица;
хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и
турагентска дейност (след лиценз) и други услуги,
свързани с вътрешния и международния туризъм;
сторителна дейност и инвеститорска дейност в
строителството; покупко-продажба на недвижими
имоти; транспортна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и чужбина; рекламна дейност;
маркетинг и сделки с интелектуална собственост.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Вилияна Денева Недева, която управлява и представлява.
39618
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 4890/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Кей енд Ем инвестмънтс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Бдин 14А, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; консултантска дейност и услуги; експертна
дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност – след лиценз;
маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Мидори Ишизака,
Пруденсио Кастанъо Родригес, Момчил Цветанов
Петрушков и Кремена Димитрова Тодорова и се
управлява и представлява от Пруденсио Кастанъо
Родригес и Момчил Цветанов Петрушков заедно
и поотделно.
39619
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 4620/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ню Асетс“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Невяна Божидарова Казакова; вписва промяна в
наименованието – „Мрамор Вега“ – ООД; вписва
като съдружници и управители Красимир Стефанов
Кръстев и Стефан Кръстев Стефанов, които ще
представляват дружеството заедно и поотделно;
вписва нов адрес на управление – бул. Ген. Колев
100, вх. Г, ет. 5, ап. 13; вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски или други услуги; покупка,
строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими
имоти; строителни изолации, каменоделство, високо строителство, ел. и ВиК инсталации, лизинг.
39801
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
3.Х.2007 г. по ф. д. № 4036/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Черно Морец
инвестмънт“ – ООД: заличава като съдружници
Габриеле Костадинова и Енчо Костадинов; вписва
за съдружник Константин Енчев Енев; вписва нов
дружествен договор.
39802
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3276/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „МСМ прибой“ – ООД:
увеличение на капитала от 5000 на 100 000 лв.; нов
адрес на управление – Варна, кв. Галата, м-ст Токат
Янъ, имот № 063007; заличава като съдружник и
управител Пенка Марчева Иванова; вписва като
управител Румен Атанасов Денев.
39803
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 4657/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Аякс 53“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж. к. Възраждане 61, вх. 1,
ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: производство
и монтаж на алуминиева дограма; посредническа
дейност по информиране и наемане на работа в
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страната и чужбина (след лиценз); туроператорска и
турагентска дейност (след лиценз); международен и
вътрешен транспорт; продажба на стоки от собствено
производство; покупка на стоки или други вещи с
цел да ги препродаде в първоначален, преработен
или обработен вид; 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, посреднически, консултантски, фризьорски и козметични
или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
производствена, строителна, сервизна, транспортна
и вътрешно- и външнотърговска дейност; услуги
на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Стефан Генчев Колев,
който управлява и представлява.
39804
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4754/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Варна център 2010“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Бриз юг-2, 301,
вх. А, ет. 3, ап. 16, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; продажба на фасадни
облицовки, топло- и хидроизолации; внос и износ
на стоки; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост;
проектиране, строителство и ремонт; маркетинг и
реклама; транспортна дейност и услуги; търговия
и посредничество при сделки с недвижими имоти; консултантска дейност и преводачески услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; производствена, строителна,
сервизна, търговска, транспортна и външнотърговска дейност; услуги на населението. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Анатоли Дралюк, който управлява и представлява.
39805
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4630/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бизнесконсултант“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър
Рачински 20, ет. 2, офис 9, и с предмет на дейност:
комплексно счетоводно и административно обслужване на фирми и граждани; консултантска дейност;
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на ЗС; търговско
представителство и посредничество в страната
и чужбина; информационна и рекламна дейност;
сделки с интелектуална собственост; организиране
на съвместни производства. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Стойно
Николаев Димов, който управлява и представлява.
39806
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф. д. № 4312/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Данделайн енд Бърдок“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Македония 35, и
с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, парцели, земеделски земи с цел
инвестиции, продажба и препродажба. Дружество-
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то е с капитал 5000 лв., със съдружници Джулия
Бърдок и Джеймс Джоузеф Бърдок и се управлява
и представлява от Джулия Бърдок.
39807
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4443/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Венерджи консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Подвис 30, вх. Е,
ет. 4, ап. 47, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; производство
на промишлени и хранителни стоки; производство,
обработка и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска; производство
на дървен материал и продажбата му; търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина;
комисионерски услуги; доставка и/или монтаж,
поддръжка и ремонт на електронноизчислителна
техника, периферия, компоненти и консумативи
за нея; реализация на софтуерни продукти; електротехнически дейности; енергийна дейност; производство на ел. енергия; организиране на игри с
развлекателен и спортен характер; организиране
на фитнес центрове и спортни зали; експлоатация
на химическо чистене, пране и гладене; ресторантьорство и хотелиерство – след лиценз; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем; битови услуги;
търговия с валута; транспортна дейност; дейност
като заложна къща; търговия с благородни метали; посредническа дейност по наемане на работа
в страната и чужбина; лизингова, спедиционна,
комисионна, складова и ремонтна дейност; услуги
за обслужване на МПС. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Велентин
Ранков Димов, който управлява и представлява.
39808
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4645/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Арт и МНЛ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Младост 151,
вх. 5, ет. 2, ап. 91, и с предмет на дейност: покупко-продажба на всякакъв вид стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид, внос износ, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
звукозаписна и импресарска дейност, спедиторска
дейност, търговска дейност в страната и чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Арташес Маргари Ховсепян, който
управлява и представлява.
39809
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2007 г.
по ф. д. № 1358/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Студио щрих“ – ООД:
вписва нов адрес на управление – ул. Цар Шишман
13, офис 2.
39810
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4608/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Майлстоун“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Хан Аспарух 34,
ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на
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стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; производство на стоки с
цел продажба; импорт, експорт и реекспорт; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги; комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти
в страната и чужбина, ремонт и реконструкция на
обекти; проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и
маркетинг в строителството и предприемачество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството; лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Тина
Гелар Факаран, която управлява и представлява.
39811
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 3092/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Лита“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Пол Марк
Томлинсон; вписва като такъв Сюзан Томлинсон.
39812
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4895/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Славадам“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 102, вх. Г, ет. 5,
ап. 55, и с предмет на дейност: производствена,
селскостопанска, вътрешно- и външнотърговска
дейност; търговия със зърно и зърнени храни; вътрешен и международен туризъм, туроператорска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство; импорт,
експорт и реекспорт; лизингови сделки; търговско
представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни лица;
вътрешен и международен транспорт, спедиторска
дейност, маркетинг, мениджмънт, издателска и
рекламна дейност, сервизни и специализирани
дейности и услуги; логистика; организиране и
осъществяване на борсова и брокерска дейност;
консултантска дейност; покупка, проектиране, строителство, реконструкция, модернизация, ремонт,
обзавеждане, управление и продажба на недвижими
имоти складове; инвеститорски и строителен надзор;
търговия с горива и нефтопродукти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Десислава
Георгиева Анастасова и Дамян Иванов Иванов и се
управлява и представлява от Десислава Георгиева
Анастасова.
39813
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4856/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Свал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж. к. Владислав Варненчик 221, вх. 1, ет. 1,
ап. 2, и с предмет на дейност: търговия; внос и износ, търговско представителство и посредничество в
страната и чужбина, дистрибуторство; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост, информационни, рекламни
и консултантски услуги, услуги по набиране на
персонал и работна ръка, строително-монтажни
услуги, кораборемонт, шипинг, менинг, покупкопродажба, наемане и обзавеждане на недвижими
имоти, ресторантьорство, туризъм. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
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Маринов Василев и Валентин Йорданов Станев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39814
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 1137/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Голден българиан
девелоперс“ – ООД: в наименованието – “Голден
българиан девелоперс“ – ЕООД: заличава като
съдружник „Цепа девелоперс България“ – ООД;
вписва като едноличен собственик „КМБ бест оф
България пропъртис енд сървисис“ – ООД.
39815
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4894/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Миг
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Панайот Волов 18, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел да препродаде в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми в страната и
чужбина; комисионни, спедиционни, складови и
превозни сделки, лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически (след лиценз), ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизинг и услуги на населението.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Евгений Панайотов Иванов и Миленчо Савов Савов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39816
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4774/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Маникс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Съединение 4, ет. 9,
ап. 65, и с предмет на дейност: дейности в областта
на компютърните технологии, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; външнотърговски
сделки; производство на стоки с цел продажба;
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества; сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; консултантски, маркетингови и
инженерингови сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Калин Костадинов Манев, който управлява и представлява.
39817
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4893/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джей Ей Джи пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Радко Димитриев 7, ет. 2, офис 2, и с предмет на
дейност: хотелиерство и ресторантьорство, производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, превозна,
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спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова,
ск ла дова, информационна дейности, пок у пка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и печатарска дейност, компютърен дизайн.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Алън Питър Кийли, който управлява
и представлява.
39818
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 2442/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „БАК“ – ООД: заличава като
съдружник Иван Тодоров Тодоров и Маргарита Стефанова Тодорова; вписва като съдружници Кристина
Николаева Костова и Явор Костов Костов; заличава
като управители и представляващи Иван Тодоров
Тодоров и Маргарита Стефанова Тодорова; вписва
като такъв Явор Костов Костов; вписва нов адрес
на управление – ул. Академик Н. Обрешков 14А.
39819
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 4950/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Лошо момче“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж. к. Трошево 74, ет. 11, ап. 53,
и с предмет на дейност: внос, износ и търговия с
мотори и други МПС (и втора употреба), моточасти, авточасти и аксесоари; авторемонтни и други
услуги по техническото обслужване, поддръжката
и ремонта на МПС; транспортна, превозна, спедиторска дейности (след лиценз); търговско посредничество, агентство, представителство на физически и
юридически лица; комисионна, рекламна, складова
дейност; покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и извън нея. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Валериев Маджаров и Атанас Валентинов Стоянов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
39820
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.I.2006 г.
по ф. д. № 3125/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Прима тур“ – ООД: в предмета
на дейност допълва: „преводи от български на чужди
езици и от чужди езици на български (преводаческа
дейност), визови услуги и легализация на документи.“
39821
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 1809/2003 вписа в регистъра за търговски
промени за „Пантини брадърс“ – ООД: заличава
като съдружник Станислав Мирков Стоянов.
39822
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 4862/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Боби – 2000“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Кирил и Методий
36, вх. Д, ет. 4, ап. 58, и с предмет на дейност:
транспортна дейност; търговия; туристически услуги – ресторантьорство и хотелиерство; строителна
и предприемаческа дейност; сделки с недвижими
имоти и вещни права; търговско представителство;
заложна търговия; посредничество и агентство; външнотърговска дейност – внос и износ; производство
на стоки за широко потребление; рекламна дейност;
жилищно и интериорно проектиране; селскостопан-
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ска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Николай Йорданов Колев,
който управлява и представлява.
39823
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 3698/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Алекс комерс“ – ЕООД:
заличава досегашния адрес на управление; вписва
нов – Варна, м-ст Св. Никола 1 № 979.
39824
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 2000/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Сандей“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – бул. Цар Освободител
25; вписва нов дружествен договор.
39825
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 4882/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Недит – Н“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Разделна, и с предмет на
дейност: производство, търговия на едро и дребно
в хранително-вкусовата дейност, производство на
зеленчукови консерви от всякакъв вид зеленчуци,
строителство на сгради, СМР, СРР, търговия и
ремонт на машини, износ и внос в Европейския
съюз и извън него, ресторанти, кафе-аперитиви и
други такива относно търговията и обслужването
на туризма с клиенти, ремонтни дейности в корабостроенето и корабоплаването, търговия с цветни
и други метали, посредническа дейност на агенция
за недвижими имоти, строителство и проектиране,
отдаване под наем, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
консигнационни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, международен туризъм,
външна и вътрешна търговия със всички позволени
от закона дейности, рекламни и информационни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Неделчо Димитров Неделчев,
който управлява и представлява.
39826
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 1702/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Казадор“ – ЕООД: вписва
като съдружник Диана Илиева Ценова; вписва
промяна в наименованието „Казадор“ – ООД.
39827
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VIII.2007 г.
по ф. д. № 4147/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еверест фууд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Арх. Мирчев 1,
ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина; производство и
продажба на храни и промишлени стоки; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина; производство и изкупуване
на селскостопанска продукция с цел продажба в
първоначален, преработен и обработен вид; ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска и
турагентска дейност; вътрешни и международни
превози на товари и пътници; посреднически услуги по покупко-продажба, замяна и отдаване под
наем на недвижими имоти; рекламна и издателска
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дейност; консултантски услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Петър
Димитров Ангелов, който управлява и представлява.
39828
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
2.Х.2007 г. по ф. д. № 3455/2003 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Ириси“ – АД:
заличава като член на СД Албена Неделчева Маринова; вписва като такъв Гинка Костадинова
Станчева; приема и прилага годишен счетоводен
отчет за 2006 г.
39829
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 4731/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Ен
Ер 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж. к. Чайка, бл. 184, ап. 7, и с предмет на
дейност: търговска дейност – внос и износ; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; хотелиерски и туристически (след лиценз), ресторантьорство, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Нели
Георгиева Петрова и Радослав Стоянов Калоянов,
управлява се и се представлява от съдружниците
заедно, а поотделно само при сключване на договор
с материален интерес до 10 000 лв.
39830
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 1181/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ринг 4“ – ООД; вписва
като управител Димитър Атанасов Кръстев, който
ще представлява и управлява дружеството заедно
и поотделно с досегашния управител Стоян Трифонов Тодоров.
39831
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3872/99 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Булмако инвест“ – ООД:
вписва като управител Димитър Атанасов Кръстев,
който ще представлява и управлява дружеството
заедно и поотделно със Стоян Трифонов Тодоров.
39832
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3137/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Изида инвест“ – АД:
вписва промяна в наименованието – „Изида инвест“ – ЕАД; вписва промяна във вида на акциите:
поименни с право на един глас; вписва нов устав
на дружеството.
39833
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3146/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „БД агри“ – ЕООД: вписва
като управител и представляващ Ханс Йорген
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Олесен, който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно със Стиин Даниел
Уолер и Джаспър Менсинг Согаард.
39834
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4804/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Варна трансспед“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Майор Минчо
Димитриев 4, и с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство;
комисионна, спедиционна и лизингова дейност;
превозна и товаро-разтоварна дейност от всякакъв
вид и с всякакъв транспорт със собствени или наети превозни средства; отдаване на транспортни
средства под наем; услуги на граждани и фирми;
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност; търговия на едро и дребно в страната
и чужбина със стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки от всякакъв вид с цел продажба; автосервизи, автомивки, платени паркинги; посредничество
при покупко-продажби и отдаване под наем на
недвижими имоти; строително-ремонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Атанас Георгиев Атанасов, който управлява и представлява.
39835
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 1843/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ертуер“ – ООД: заличава
като управляващ и представляващ Васил Николов
Вандов; вписва като управляващ и представляващ
Ванда Василева Атанасова.
39836
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 4752/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Стардор“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петър Райчев 2, вх. А, ет. 3, ап. 127,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; рекламна дейност, строителство и
строително предприемачество, покупко-продажба
и посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти, ресторантьорство; туристическа
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Галин Ангелов Филипов и Мартин
Юлиянов Филипов и се управлява и представлява
от Галин Ангелов Филипов.
39837
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 4715/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Варна смарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Изгрев 3
№ 462, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство в страната и чужбина;
търговско представителство и посредничество;
превозни сделки; складови сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; лизинг; маркетингови и
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консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Стоян Александров Петров, който управлява и представлява.
39838
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4861/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Хагелс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Струга 31, ет. 2, ап. 70, и с
предмет на дейност: придобиване на недвижими
имоти, строителство, отдаване на имоти под наем,
хотелиерство, ресторантьорство, представителство
на български и чуждестранни фирми в страната
и чужбина, транспортна дейност, комисионерска
и посредническа дейност, туристически услуги,
туроператор, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Фредрик Хагелберг и Крис Елс и се управлява и
представлява от Фредрик Хагелберг.
39839
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 2048/2002 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Лъки геймс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „Едисън Вентура
корпорейшън“ – АД; заличава като управител и
представляващ Ангел Иванов Желев; вписва като
едноличен собственик и управител Светла Фотиос
Змейс-Желева.
39840
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3360/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Асра“ – ООД: заличава
като съдружници Рамазан Чакташ и Айдън Гюдек; вписва като съдружници Локман Карагьол и
Мустафа Кавургаци.
39841
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.Х.2007 г. по ф. д. № 4772/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стив и Олли“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, м-ст Акчелар 594, и
с предмет на дейност: продажба на стоки собствено
производство, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; търговско представителство
или посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, ресторантьорски услуги след лиценз, рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Олга Юриевна
Портнова и Стивън Марк Люин и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39842
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4800/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Славов – 72“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Добрин Василев
21, и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови
сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски, проектантски, строителни и други услуги; транспортна
дейност; услуги със земеделска и горска техника;
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Стефан Димитров Славов,
който управлява и представлява.
39843
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2007 г.
по ф. д. № 440/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Джи Ай Ди“ – ООД:
заличава като съдружници Николай Христов Янев
и Живка Илкова Михова; вписва като съдружници
Нодир Нейматович Елов и Гергана Стоянова Костадинова; заличава като управител и представляващ
Николай Христов Янев; вписва като такъв Нодир
Нейматович Елов; вписва нов адрес на управление – ул. Подполковник Калитин 18, ет. 8, ап. 31.
39844
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 2245/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Капитал инвестмънт“ – ООД:
заличава като съдружници и управители Петър Ченков Ченков и Владислав Русев Янев; вписва промяна в
наименованието – „Капитал инвестмънт“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик и управител
Людмил Василев Ковачев; вписва нов адрес на
управление – кв. Аспарухово, бл. 77, вх. А, ет. 7,
ап. 22; вписва актуален учредителен акт.
39845
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф. д. № 4759/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Гогис Марин“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Преспа 13, ет. 3, ап. 3, и с
предмет на дейност: морски и навигационни услуги;
агентиране; консултации в областта на морския
транспорт; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговска дейност, търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни, програмни, транспортни, консултантски
и други услуги, както и всякакви морски услуги,
свързани с корабоплаването. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Савчев
Георгиев и Деница Георгиева Георгиева и се управлява и представлява от Георги Савчев Георгиев.
39846
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 4728/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Солар енерджи“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Мадара 15, 17, 19,
вх. А, ет. 4, ап. 14, и с предмет на дейност: консултантска дейност; търговия и услуги с недвижимо
имущество; търговска дейност в страната и чужбина;
външноикономическа дейност, търговско представителство и агентство, покупка на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид; услуги в областта на бита, промишлеността и
селското стопанство; интернет услуги; поддръжка,
сглобка и продажба на компютри; производство на
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стоки с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Радка Петева
Данаилова, която управлява и представлява.
39847
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 4232/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Арис 33“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Илия Герчев
Владимиров; вписва за съдружник Даниела Радева
Събева; заличава като седалище и адрес на управление Варна; вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Тополи, област Варна, ул. Райко
Панчелиев 10.
39848
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 3510/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Билд плюс“ – ООД: вписва
за съдружник и управител Милен Жеков Романов,
който ще представлява дружеството заедно и поотделно с другите управители; вписва увеличаване
капитала на дружеството от 5000 на 7500 лв.; вписва
актуален дружествен договор.
39849
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 5134/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Маиа свет“ – ЕООД: вписва
за съдружник Карлос Алберто Диниз Гонсалвеш до
Сото; вписва промяна в наименованието – „Маиа
свет“ – ООД.
39850
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1224/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс 80“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Сливница, ул. Иван Вазов
23, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с позволени със закон стоки, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество,
производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопански произведения, внос и износ на
селскостопанска техника, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, туристически
услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
или друг нормативен акт. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Васил Павлов Василев.
39990
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 13 от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 3042/91 вписа промени за „Мура – Боровец“ – АД, к. к. Боровец;
освобождава като член на съвет на директорите
„Хенгело Лимитид“ – Кипър; вписа като член на
съвет на директорите „Смарттрейд“ – ООД, София
(рег. по ф. д. № 2283/97 на СГС); допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г.
39991
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение
№ 2 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1148/2007 вписа промени за „Бояна Хил“ – ЕАД, Драгоман: премества
седалището и адреса на управление от Драгоман,
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ул. Велчова завера 14, Софийска област, в София,
бул. Патриарх Евтимий 5, ет. 4; вписа нов устав
на дружеството.
39992
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2 от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 653/2006 вписа промени за „Евроказион“ – АД, Божурище: вписа увеличение на броя
на членовете на съвета на директорите от 3 на 5;
вписа Олга Кирилова Сандова-Кръстева и Стефан
Димитров Чукурлиев като членове на съвета на
директорите; вписа Стефан Димитров Чукурлиев
като изпълнителен член на съвета на директорите;
дружеството ще се представлява от изпълнителните
членове Иван Кънчев Кънчев и Стефан Димитрова
Чукурлиев поотделно до 50 000 лв. и винаги заедно
за суми на 50 000 лв.
39993
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 364/2007 вписа промени за
„Гастронорм Продакшън“ – ООД, Костинброд,
освобождава като съдружник в дружеството „Гастронорм Нон Фоод“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 1213/2004
на Благоевградския окръжен съд), вписа Иван Георгиев Зографски като съдружник в дружеството;
вписа нов дружествен договор.
39994
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 1168/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „М и М комюникейшънс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Своге, ул. Каменарска 25, с предмет на дейност: рекламно-издателска дейност, продуцентство, издателска, редакционна
и печатна дейност и търговия и разпространение
на научна, учебна и развлекателна литература на
самостоятелни, непериодични и периодични издания на български и чужди езици със справочен,
коментарен и статистически характер, съвместни
публикации с местни и чуждестранни средства за
масова информация, търговия с хранителни стоки,
плодове и зеленчуци, тютюневи изделия, бижутерия, кинкалерия, облекло, транспортни услуги,
туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство, посредническа дейност, предприемачество,
търговско представителство, сделки с недвижими
имоти, концертна и програмна дейност и всякакви
други услуги, разрешени със закон, производство на
хранителни и нехранителни стоки, външнотърговска
дейност, както и всякаква други стоки и дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Грийн Медиа Интернешънъл“ – АД,
София, и се управлява и представлява от управителя
Димитър Йорданов Съботинов.
39995
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1203/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Деметра Софт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Саранск 5, офис 5, с предмет на дейност: разработка
и поддръжка на софтуер, изработка и поддръжка на
компютърни мрежи и всякакви други съпътстващи
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
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собственик на капитала „Деметра Нет“ – ООД,
Ботевград, и се управлява и представлява от управителя Александър Николаев Георгиев.
40002
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
8.Х.2007 г. по ф. д. № 1505/93 вписва поемане на
търговско предприятие на едноличен търговец
Лиляна Димитрова Цонева с фирма „Лиляна Цонева – Алиса – 93“ Своге, от Людмила Божидарова
Петрова с фирма „Людмила Петрова – Алиса – 93“
(рег. по ф. д. № 1204/2007 по описа на СОС), Своге.
40003
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.Х. 2007 г. по ф. д. № 1219/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Микрострой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Сливница,
пл. Съединение 2, Софийска област, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, туристическа и хотелиерска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими
имоти, предприемачество, проучване, строителство,
интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, посредничество при
покупко-продажба на движими и недвижими имоти
и ограничен вещни права върху тях, организиране
и извършване на проектно-проучвателни работи,
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ивайло Ангелов Костадинов.
40004
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.Х.2007 г. по ф. д. № 1198/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Строй констракшън
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Самоков, ж. к. Възраждане, бл. 2,
ет. 7, ап. 28, с предмет на дейност: строителство
на сгради и съоръжения, покупка на стоки с цел
препродажба, търговска продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски и туристически
услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кирил Спиридонов Андонов.
40005
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 с решение № 2 от 27.VIII.2007 г.
на Софийски градски съд вписва по ф. д. № 1171/2007
промяна за „Петрокарвел“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София, ул.
Странджа 140, ет. 8, ап. 20, в гр. Костинброд, клон
2, Софийска област.
40006
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 1200/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
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„Алекс транс 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Правец, ж. к. Север, бл. 306, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: транспортни услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, стоков контрол, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, която е по смисъла на Търговския закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Мая Цветанова
Иванова-Димитрова и Дарио Димитров Димитров,
който го управлява и представлява.
40007
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. № 501/93 вписа промяна за „Компакт – меридиан“ – ООД: вписва нов дружествен договор.
42465
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. № 11621/93 вписа промени за „Апсис“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
в София, бул. Витоша 72, ет. 2, ап. 4, вход от ул.
Гургулят; вписва нов дружествен договор.
42466
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. № 1529/95 вписа промени за „Санофи – Авентис
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 9020 лв. на 4 004 880 лв.; заличава като управители Джонатан Робърт Фейрест
и Франк Видор; вписва като управители Питър
Долински и Пиер льо Мер; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Елина
Кирилова Джамярова, Питър Долински и Пиер
льо Мер заедно и поотделно; вписва промени в
учредителния акт на дружеството.
42467
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. № 19141/95 вписа промени за „Булмет
плюс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Красимир Георгиев Вълков на Димитър
Ангелов Карпатов; заличава като съдружник и управител Красимир Георгиев Вълков; заличава като
управител Виктория Борисова Карпатова; вписва
като съдружник Димитър Ангелов Карпатов; дружеството ще се управлява и представлява от Димитър
Ангелов Карпатов; вписва нов дружествен договор.
42468
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. № 9140/95 вписа промени за „Дева“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 15, вх. А,
ет. 3, в район „Слатина“, ул. Христо Чернопеев 5,
вх. А, ет. 1, ап. 2; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
42469
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 4917/96 вписа поемане на предприятието на
ЕТ „Роси – Стана Радованова“, собственост на Стана
Миланова Радованова, от наследника є Васил Станков Радованов и го вписа като ЕТ „Роси – Стана
Радованова – Васил Радованов“.
42470
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. № 9842/2007 вписа промени за „Ей Би Джи риъл
естейт“ – ЕООД: вписва като управител Орен Бар
Ной; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити,
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Добромир Стоянов Добрев и Орен Бар Ной заедно
и поотделно, освен в случаите на сключване на
договор или друга правна сделка, която задължава дружеството за 5000 евро или повече, в който
случай за валидността на сделката са необходими
подписите на двама от управителите.
42471
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 11711/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Некстън пропъртис“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, бул. Илиянско шосе 3, с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и експлоатация, логистика и отдаване под наем на жилищни,
складови и търговски площи, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
както и всякакви други сделки, за извършването
на които не съществува нормативно установена
забрана или разрешителен режим. Дружеството е с
капитал 11 715 800 лв. (непарична вноска съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 26.VI.2007 г. на Софийския градски
съд по дело № 260/2007), разпределен в 11 715 800
обикновени поименни непривилегировани акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една, с едноличен собственик на капитала „Руен
елит“ – АД (рег. по ф.д. № 5836/2001 по описа на
СГС), със съвет на директорите в състав: Димитър
Тодоров Илиев – изпълнителен директор, Светлозара Стефанова Печинова-Илиева – председател,
и Диана Георгиева Карова – зам.-председател, и
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Тодоров Илиев.
42415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уна
Адванс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Вежен, бл. 25,
вх. Г, ет. 4 ап. 32, с предмет на дейност: покупка и
продажба на недвижими имоти, външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство и маркетинг на български
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
Михаил Радославов Русинов, който го управлява
и представлява.
42416
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. № 4436/2007 вписа промени за „Ритейл
Дайнамикс 2“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Ритейл Дайнамикс“ – ООД,
на „Еолус Лтд.“; вписва като съдружник „Еолус
Лтд.“, Сейшелски острови; дружеството продължава
дейността си като „Ритейл Дайнамикс 2“ – ООД;
вписва дружествен договор.
42417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15221/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тиани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Казичене, ул. Цар
Борис III № 134, с предмет на дейност: производство
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и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
внос и износ на стоки, услуги и спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, а за дейностите, които се упражняват
при разрешителен режим – след получаване на
съответния лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Татяна Стефанова Александрова, която
го управлява и представлява.
42418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15446/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Пропс – декор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Топли дол 11, вх. Б,
ап. 25, с предмет на дейност: изработка на филмов
и театрален реквизит, реставрация на мебели,
антикварна дейност, търговия с движими и недвижими вещи, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантски услуги, маркетингови
проучвания, реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станимир Василев Тамахкяров, Яна Кирилова Томова,
Людмила Симеонова Симеонова и Георги Титков
Ленков и се управлява и представлява от Станимир
Василев Тамахкяров.
42419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 8635/2007 вписа промени за „Технос актив“ – ЕАД:
заличава като едноличен собственик на капитала
„Иморент България“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Технос“ – ООД (рег. по
ф.д. № 19939/93 по описа на СГС); заличава като
членове на съвета на директорите Илиана Шмателка, Полина Константинова Кертева и София
Живкова Никова; вписва като членове на съвета
на директорите Красимир Петров Цветков, Ивелин
Николаев Ганчев и Йордан Христов Терзиев; вписва
като председател Красимир Петров Цветков, като
заместник-председател Йордан Христов Терзиев
и като изпълнителен член (изпълнителен директор) Ивелин Николаев Ганчев; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Ивелин
Николаев Ганчев.
42420
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15227/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Профикон България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 523, ап. 40,
с предмет на дейност: всякакви видове строителни
дейности, прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания, изготвяне на всякакви видове
инвестиционни проекти, цялостен инженеринг,
консултантски услуги по строителството, надзорна и
оценителска дейност в областта на строителството,
сделки с недвижими имоти, посредничество в търговия с недвижими имоти, производство и търговия
със стоки и услуги в страната и в чужбина, всякакви дейности, незабранени със закон, дружеството
може да извършва в страната и в чужбина сделки
от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв
характер и да се задължава по всякакъв начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Валери Вергилов Джонев, Ивайло
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Стефанов Чаков, Калоян Здравков Пенев и Мартин
Тодоров Василев и се управлява и представлява от
Валери Вергилов Джонев.
42421
Софийският градски съд на основание чл. 491,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 17514/90 на проверените и приети годишни финансови отчети на дружеството за
2003, 2004, 2005 и 2006 г. на „София ауто БГ“ – ЕАД.
42750
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 14883/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Бриджкорп“ – А Д, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 79, ет. 4, с предмет на
дейност: придобиване, разпореждане, управление
и маркетинг на недвижими имоти, строителство
и финансиране изграждането и/или управлението
на недвижими имоти, лизингови и консултантски
услуги, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 500 поименни акции с номинална
стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: Ричард Уилям Макдоналд, Кирил Иванов
Бошов – заместник-председател, и Майлс Годфри
Самърфийлд – председател, и се представлява от
изпълнителния директор Ричард Уилям Макдоналд.
42751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14967/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александър
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 10,
вх. А, ет. 12, ап. 45, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия с всички
видове хранителни и промишлени стоки, разрешени
със закон, покупко-продажба на недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, външна търговия,
търговско посредничество и представителство на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, предоставяне на интернет услуги, туристически
услуги, всички видове услуги за бита, изпълнение
и на дейности, незабранени със специален закон, в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Саакян Александър, който
го управлява и представлява.
42752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15392/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Старфиш“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Цар Самуил 60, 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 и всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир
Младенов Марков и Йълдъз Вахип и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42753
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13730/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рамл техникъл консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, кв. Дианабад,
бл. 33А, вх. Б, ап. 35, с предмет на дейност: консултации и техническа поддръжка на машини за
производство на хартии за велпапе, производство
на велпапе и опаковки и всички други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Валтер Рамл, който го
управлява и представлява.
42754
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15410/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Енерги
петрол 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 128, вх. Б, ап. 26, с предмет на дейност:
търговия с петролни продукти и сплавите им (след
получаване на необходимия лиценз), вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна, таксиметрова, комисионна, спедиторска, рекламна, оказионна, консигнационна, туристическа дейност,
търговия в бензинови зони, хотелиерска, ресторантьорска дейност (след лицензиране), търговско
представителство и посредничество на български
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 Димчо Димитров Димов,
който го управлява и представлява.
39660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14678/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „3
К – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Св. св.
Кирил и Методий 68, ап. 6а, с предмет на дейност:
консултантска дейност, обучение и подготовка на
кадри, външнотърговска дейност и посредничество с местни и чуждестранни фирми, внос и износ
на стоки и услуги, производство и реализация на
промишлена продукция, търговия със стоки, вкл.
и промишлени, в страната и в чужбина, представителство, експорт и реекспорт, маркетинг и лизинг,
производство и изкупуване на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход
в страната и в чужбина, ремонт на машини и съоръжения, сервизна дейност, компютърни услуги,
предпечатна и издателска дейност, преводачески
услуги, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Колю Георгиев
Орешков, който го управлява и представлява.
39661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14912/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Датекс лаб“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Позитано 22, с предмет на дейност:
проучване, научни и научно-приложни изследвания,
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проектиране, конструиране, производство, експлоатация и организиране на експлоатация, сервиз и
сервизно обслужване, маркетинг и инженерингова
дейност, внос, износ, покупки и продажби и даване
под наем на системи с компютри, на техни устройства и модули, на микропроцесорни и електронни
устройства, програмно осигуряване, консултации,
обучение, експертни оценки и организиране на търгове, представителство на физически и юридически
лица по дейности, свързани с предмета на дейност
на дружеството, информационни услуги, преводи,
окачествяване на продукцията и посредничество,
външнотърговска дейност (при спазване на установения режим), транспортни услуги, търговия с
незабранени стоки, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Русланов Чилов и „Датекс“ – ООД,
и се управлява и представлява от Владимир Русланов Чилов.
39662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14764/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Трам България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Цветан Минков 9, ет. 4, с предмет
на дейност: посредничество, реклама, агентство
и представителство в страната и в чужбина, инженеринг, маркетингова и консултантска дейност,
проектиране, финансиране и изграждане на строителни обекти, инвеститорски контрол, сделки с
недвижими имоти, предприемачество и всякакви
други дейности, за които няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Трамируня Памплона“ – ООД, Мигел Анхел Билбао Монтоя, Хосе
Хулиан Исура Нуин, Петър Радков Ташев и Иван
Тодоров Груйкин и се управлява и представлява
от Мигел Анхел Билбао Монтоя и Петър Радков
Ташев само заедно.
39663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14840/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Атек логистик“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе, 7-и километър,
АТМ център, офис 327, ет. 3, с предмет на дейност:
строителство и ремонтни дейности в недвижими
имоти, сделки с недвижими имоти и управление
на недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
комисионна, спедиционна, превозна и рекламна
дейност, складови сделки, туристически, информационни, програмни или други услуги, както и
всякаква друга, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Катя Димитрова Шаркова и Огнян
Стойчев Костов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
39664
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. № 14972/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Атиа резорт“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82, с предмет
на дейност: придобиване и управление на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

незабранена със закон (всякаква дейност, която
изисква специално разрешение или лиценз, ще бъде
извършвана само след получаването на такъв лиценз или разрешение). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: Хавиер Карлос Феррандо Валс – председател,
Карлос Мартин Алапонт Кодонер и Фернандо Агуд
Бласко – изпълнителен директор, и се управлява
от изпълнителния директор Фернандо Агуд Бласко, и се представлява от изпълнителния директор
Фернандо Агуд Бласко или от председателя на СД
Хавиер Карлос Феррандо Валс поотделно.
39665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15060/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „НМС
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, кв. Гоце Делчев, ул.
Луи Айер, бл. 260А, ап. 3, с предмет на дейност:
строителство и монтаж на оборудване на промишлени и жилищни сгради, предприемачество,
производство на строителни и други материали,
сделки с информационни технологии, препродажба на софтуер и хардуер, маркетингова, рекламна
и всякакви дейности, обслужващи бизнеса с недвижими имоти, управление на офиси, жилища,
етажна собственост и сгради от всякакъв тип,
външно- и вътрешнотърговска дейност, складова
дейност, вкл. складова обработка на стоки, търговско представителство и посредническа дейност
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
счетоводни услуги, изграждане и експлоатация на
заведения за обществено хранене, туристическа
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, моделиерство, шивашки услуги
и плетива, бутик, фризьорски и козметични услуги,
производство, преработка, заготовка, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход, организиране
и осъществяване на производствена, търговскопосредническа, пласментно-снабдителна дейност,
производство и реализация на хранителни стоки и
стоки на леката промишленост, представителство
и посредничество по сделки с недвижими имоти,
франчайзинг на недвижими имоти, развитие на
недвижими имоти, консултации по сделки с недвижими имоти, вътрешен и международен транспорт
и товарни услуги, спедиторска и лизингова дейност,
вкл. финансов лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Митев Стоев, който го управлява и представлява.
39666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 5965/2002 вписва промени за „Хюндай
лизинг“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 3 000 000 лв. чрез
издаване на нови 29 500 поименни обикновени акции с право на глас с номинална стойност 100 лв.
всяка една; вписва нов устав, приет с протоколно
решение на едноличния собственик от 21.IX.2007 г.
39667
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.X.2007 г. допуска прилагането в търгов-
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ския регистър по ф.д. № 7146/2001 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Юнионлизинг“ – ЕАД.
39668
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. № 8002/99 вписва промени за „Глобалс
2000“ – ООД: заличава като управител Марияна
Бориславова Кръстева; вписва като управител Красимир Георгиев Пешев; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Даниел Петров
Грънчаров и Красимир Георгиев Пешев заедно.
39669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15013/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виктори
СПА“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Нишава 105, офис 1,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, туроператорска дейност
(след издаване на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, масажи и козметика, фризьорски услуги,
международен транспорт, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Виктория Стефкова Кесаровска, която го управлява и представлява.
39445
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. № 9733/2007 вписва промени за „Белвю
риъл истейт България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Лозенец“, бул. Никола Вапцаров 47; вписва нов
учредителен акт.
39446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15074/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериан кънтри
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Стамен Григоров 6, с предмет на
дейност: строителство на недвижими имоти с цел
продажба, посредническа и консултантска дейност
в областта на недвижимите имоти, проектиране и
вътрешен дизайн, строителен надзор, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, складова дейност, продажба на стоки на
консигнация, бартерни сделки, ресторантьорство,
хотелиерство, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, външнотърговска
дейност, превоз на пътници и стоки в страната и
в чужбина, както и всякакви други дейности и
услуги, предвидени по Търговския закон, а също
така и тези, които не са изрично изброени в него,
но делата им по предмет и обем изискват водене
по търговски начин по смисъла на Търговския закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Фарук Алич, Слави Димитров Матакиев и Страхил Костадинов Кюлюмов
и се управлява и представлява от Фарук Алич и
Слави Димитров Матакиев заедно и поотделно.
39447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15478/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Инфодент – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Изгрев“, ул. Ген. Щерю Атанасов 8, бл. 320, вх. А,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: издателска, рекламна и маркетингова дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт и
други специфични търговски операции, представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица, всякаква друга незабранена
и съобразена с особените изисквания на закона
търговска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Галя Василева Начева и „Инфофарма“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от Галя Василева Начева и Петър Пенчев Василев
заедно и поотделно.
39448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 14, а л. 4 ТЗ с оп ределен ие
по ф. д. № 14 421/2 0 0 7 вп ис а п р ом я на з а „ 3
М – груп – М“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление от Тетевен, ул. Иван Вазов
129, в София, район „Красно село“, бул. Тотлебен
67, вх. А, ап. 7.
39449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14475/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс
спорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда 2,
бл. 227, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
производство и търговска реализация в страната
и в чужбина на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки и селскостопанска
продукция; разкриване и експлоатация на магазинна
мрежа; туристическа, транспортна и таксиметрова
дейност в страната и в чужбина (след получаване
на сътоветното разрешение), хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на съответното
разрешение), разкриване и експлоатация на обекти
за обществено хранене; представителство, агентство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица в страната и в чужбина
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
за която не се изисква разрешение на надлежен
държавен орган преди съдебната регистрация на
дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветомил Станков Станев, който го управлява
и представлява.
39450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13354/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Маркрис 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Лозенец 17, вх. А, ап. 10, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови, рент-а-кар,
консултантски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Огнян Петков Иванов и
Ивайло Цветанов Иванов и се управлява и представлява от Огнян Петков Иванов.
39451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 14900/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Трейд Ко груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 4, ет. 2, с предмет на дейност: организиране
и осъществяване на вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено и
чуждо производство, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина,
транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, пласментно-снабдителна и
търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Коста Александров Илиев,
който го управлява и представлява.
39452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15106/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дигитален свят БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж. к.
Лагера, бл. 31, вх. В, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, бартерни сделки, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговско представителство,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност и
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
разработка и трансфер на технологии, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и други дейности, непротиворечащи
на законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Боян Георгиев Маринов, който го
управлява и представлява.
39453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14199/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кристела“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Горски пътник 45, с предмет
на дейност: придобиване на недвижими имоти, на
ограничени вещни права върху недвижими имоти
и на инвестиционни проекти; сделки на управление
и на разпореждане с недвижими имоти и с ограничени вещни права върху тях, както и на всякакви
други сделки с недвижими имоти; строителство
на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти;
инженерингова и консултантска дейност в областта
на инвестиционното проучване, строителството и
извършването на сделки с недвижими имоти и с
вещни права върху тях; управление и реализация
на инвестиционни проекти, строителни дейности
и всякакви сделки с недвижими имоти, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Румен Георгиев Марков и
Жанета Цветанова Младенова, които го управляват
и представляват заедно.
39454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14323/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
шейп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски 58,
ет. 2, с предмет на дейност: проектиране, ремонт,
поддръжка и строителство на заведения, жилищни и промишлени обекти, обществени сгради и
на сгради за услуги, търсене и предлагане на недвижими имоти, както и сделки с тях, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, разработка, консултация и изпълнение на
екологични проекти, транспортни услуги в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Деница Димчова Страхинова, която
го управлява и представлява.
39455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 12318/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нова
капитал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Брегалница
59, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка и
продажба на стоки в първоначален, обработен или
преработен вид, хотелиерски услуги, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Пеетер Тикк, който го управлява и
представлява.
39456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13523/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ейч Ви консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, бул. Проф. Цветан Лазаров 10, ет. 2, стая
213, с предмет на дейност: консултации в областта
на организацията и управлението на ресторантьорската, хотелиерската дейност, храненето, посредническа дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, при условие че, ако се изисква
регистрация, разрешение или лицензия по отношение на някоя дейност, такава ще се извършва след
получаването на такава регистрация, разрешение
или лицензия. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Георгиев Тодоров, Валери Величков Нешов и Спаска
Петрова Тодорова и се управлява и представлява
от Христо Георгиев Тодоров.
39457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14457/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Прима
интелект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Перник
121, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: оказване
на счетоводни услуги и консултации, организиране
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и водене на счетоводна отчетност; съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството и Закона за
независимия финансов одит, както и сключване
на всякави други търговски сделки за стоки и/или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Десислава Манолова Тортопова, която го управлява и представлява.
39458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IX.2007 г.
по ф.д. № 2363/99 вписва промяна за „Екип мениджмънт“ – ЕООД (в ликвидация): заличава като
ликвидатор Весела Ангелова Коцева; вписва като
ликвидатор Емил Василев Виденов.
39670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13433/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арарат
Фарма – София“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен 19,
ет. 3, с предмет на дейност: осъществяване само на
търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Лиляна Найденова Робева, която го управлява и представлява.
39671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15239/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Европа Ве комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Александър Батенберг
10А, партер, с предмет на дейност: производство
и търговия (вътрешна и външна – на едро и на
дребно) с промишлени, медицински, хранителни,
селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица (в страната и в чужбина),
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, спедиторска дейност, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина (след получаване на съответен лиценз),
всякакви консултантски услуги, всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Весна Ристова,
която го управлява и представлява.
39672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14811/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кей Джи
Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 808, вх. Г,
ап. 68, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически лица в страната и в
чужбина, разработка, внедряване и поддръжка
на софтуер, консултантски услуги в страната и в
чужбина, посредничество при набиране и наемане
на персонал, управленски, финансови и счетоводни услуги и всякаква друга, разрешена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с ка-
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питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Кирил Георгиев Господинов, който го управлява
и представлява.
39673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14736/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Конбул Ризортс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен I № 29, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти и принадлежащите към
тях технически съоръжения за жилищни, търговски
или административни нужди, строителни дейности,
търговия със строителни материали, предоставяне
на консултантски и всякакви други услуги, свързани с управлението на недвижима собственост и
строителството, търговия със и производство на
дървесина и изделия от дърво, комисионни сделки,
вътрешна и международна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Василиос Никифорос, Димитриос
Андриотис и Лукас Константинос Картерис и се
управлява и представлява от Василиос Никифорос.
39674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15279/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хоспис
Дар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 373,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: извънболнична
първична медицинска помощ: диагностика, лечение
и наблюдение на болни, консултации, дейности по
здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и изнасяне на лекции и беседи,
сключване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и обслужване на
пациентите, всякакви услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ася Иванова Шопова-Дилова, която го управлява и представлява.
39675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14546/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бизимекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Постоянство 69, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, битови услуги, търговия на едро
и дребно с хранителни и нехранителни стоки,
промишлени стоки, внос и износ на хранителни,
нехранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, спедиционни услуги, търговско
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, административноправни
услуги, както и всякакви други, незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Борислав Тодоров Ботев, който го
управлява и представлява.
39676
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14685/20007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дру жество с ограничена отговорност
„Джаго – ЛТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Герлово
6, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с всякакви незабранени стоки, дистрибуторска дейност и комисионни сделки, проучвания
и консултации в областта на маркетинга, покупкопродажби на моторни превозни средства, както
и ремонта и поддръжката им, покупко-продажба
на и управление на недвижими имоти, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Хо Анх Хунг,
който го управлява и представлява.
39677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15116/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дениста“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Буен поток 8, с предмет
на дейност: търговия с канцеларски материали и
офисконсумативи, копирни и печатни услуги, вкл.
предпечатна подготовка, издателски сделки и услуги,
търговско представителство и посредничество, както
и сключване на всякакви други търговски сделки
за стоки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Бонка Денева Илиева и Борислав
Димитров Илиев и се управлява и представлява
от Бонка Денева Илиева.
39678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 6312/2007 вписа промяна за „Трип тур“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Бургас, ул. Кирил и Методий 55, вх. 2, ет. 3, в София,
район „Витоша“, бул. България 102, бизнесцентър
„Белисимо“, офис 8.
39679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15056/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Кинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Георг
Вашингтон 39, 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 всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Али Ахмад Талиб, койго го управлява
и представлява.
39700
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14590/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МПК – билдингс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, бул. Братя Бъкстон 85, офис
№ 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, както и всякакви други дейности,

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Мария
Тодорова Илиева, Христо Генадиев Делиоланов и
Красимир Любомиров Христов, които го управляват
и представляват всеки двама от тях заедно.
39701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14297/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Синхрон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Манастирска 42, вх. А, ет. 5, ап. 9, с предмет
на дейност: търговска, информационна, рекламна,
консултантска, издателска, импресарска дейност,
лизинг, ноу-хау, превозна, туристическа, хотелиерска, ресторантска дейност и кафетерия, строителна, програмна, предприемаческа, инженерингова
и производствена в областта на леката, тежката
промишленост и селското стопанство, дизайн,
заложна къща, софтуерна и хардуерна, сервизна
и друга незабранена със закон дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
комунално-битови и всякакви други незабранени
със закон услуги, разкриване, експлоатация и търговия с всякакви търговски, жилищни, стопански,
спортни, транспортни и други обекти и съоръжения,
външноикономическа и външнотърговска дейност
във връзка с предмета на дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цецилия Тодорова Ангелова,
която го управлява и представлява.
39702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14879/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ервин
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 89,
вх. В, ет. 4, ап. 57, 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, ресторантьорство, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ервин Сафраня, който го
управлява и представлява.
39703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14266/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Маг екстериор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Стефан Караджа, ул. Ангел войвода, бл. 111 – 115, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на
дейност: производство на сенници, щори, тенти,
шатри, светещи и несветещи рекламни съоръжения,
съоръжения от плат, дърво, метал, алуминий, стомана и други материали, производство и търговия
с всякакви изделия и стоки, необходими за рекламната индустрия, индустриален и графичен дизайн,
проектиране, наемане и изпълнение на реклами
за панаири и изложения, вътрешно и външно рек
ламно оформление, наемане и отдаване под наем
на площи и съоръжения, строителни и ремонтни
дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, маркетингова дейност, информационни, програмни и други
услуги, покупка, строеж и/или реконструкция и

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, строителство на всякакви
сгради (гражданско и промишлено строителство),
вътрешен и външен дизайн и всякаква друга стопанска дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емилия Иванова Горанова
и Мария Ангелова Кадреева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
39704
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14547/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Реалмет – метални конструкции и контейнери“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри 2, офис 2, с
предмет на дейност: изработка, монтаж и поддръжка
на всякакви метални конструкции и съоръжения,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Реалмет“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 6181/2002 по описа на СГС), и се управлява и представлява от управителя Александър
Златков Амзов.
39705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14871/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Студио Финес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 9, вх. Г, ет. 4, ап. 82, с предмет на
дейност: организиране на курсове за изучаване на
класически танц, модерни танци и балет, характерни
танци, фолклорни и спортно-състезателни танци,
хореография, откриване на школи за преподаване
и обучение по танци, спортно-техническа подготовка по художествена гимнастика, продуцентска,
импресарска, издателска, транспортна дейност, в
т. ч. организиране на програми, спектакли, концерти, конкурси, състезания, фестивали, търговия със
спортни стоки, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Даниела Стефанова Тодорова, която го управлява и представлява.
39706
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15185/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ем Де партнерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Персенк 14, вх. А, ап. 10, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
реклама и дизайн, организиране на семинари и PR
кампании, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Евгений Пенчев Дяков и Иван
Христов Минков и се управлява и представлява
от Евгенией Пенчев Дяков.
39707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14877/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Биросеф – София“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 23,
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ет. 8, ап. 32, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, консултантска
дейност, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, агентство на български 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 „Биросеф“ – ЕООД, Македония, и се
управлява и представлява от управителите Георги
Байрактаров и Сашка Атанасова поотделно.
39708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14520/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нике Гордост Проджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 21,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: проектантска
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, отдаване на площи под наем, производство и
преработка на строителни материали, транспортна
дейност, агентство, посредничество и архитектура,
строителство, дизайн, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Теодоси Досев Димов и Петко Емилов
Горанов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
39709
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14744/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арклив“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Симеоново, ул. Бор
32, с предмет на дейност: продуцентска дейност,
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Чавдар Климентов Иванов, който го
управлява и представлява.
39465
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. № 6732/2006 вписва промени за „Стефани
2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Стефан Иванов Калдръмов на Божидар
Иванов Иванов; заличава като едноличен собственик
и управител Стефан Иванов Калдръмов; вписва
като едноличен собственик и управител Божидар
Иванов Иванов; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Слатина“, ул. 529
№ 31; вписва нов учредителен акт.
39466
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. № 12180/2006 вписва промени за „Строй
сейф“ – ООД: вписва прехвърляне на 180 дружествени дяла от Обайда Абдул-Разаг Атиа на Хушаба
Нисан Нисан и 160 дружествени дяла от Осама
Ауад Салех на Хушаба Нисан Нисан; заличава като
съдружници Обайда Абдул-Разаг Атиа и Осама Ауад
Салех; заличава като управител Обайда Абдул-Разаг
Атиа; вписва като съдружник и управител Хушаба
Нисан Нисан; премества адреса на управление в
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София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе
113, търгодски център „София прес“; вписва нов
дружествен договор.
39467
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. № 11606/2006 вписва промени за „Еврогеобилдинг консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Даниела Георгиева Гьошева
на Йоана Димитрова Димитрова; заличава като
съдружник Даниела Георгиева Гьошева; вписва като
съдружник Йоана Димитрова Димитрова; вписва
промени в дружествения договор.
39468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 13646/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Концептус“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, кв. Филиповци, ул. Суходолски път 15, с предмет на дейност:
консултантска дейност, артстудио, организиране
на изложби, уъркшопове, презентации и др., ресторантьорство и хотелиерство, вътрешна и външна
търговия, маркетинг, реклама, кетъринг, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Зориан Любомиров Петков, който го управлява и
представлява.
39459
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. № 7189/2007 вписва промени за „М – инвентс“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Милена Вихренова Самарджиева
на Анна Пламенова Христова и 100 дружествени
дяла от Милена Вихренова Самарджиева на Весела
Пламенова Христова; заличава като съдружник и
управител Милена Вихренова Самарджиева; вписва като съдружник и управител Анна Пламенова
Христова; вписва като управител Весела Пламенова
Христова; премества адреса на управление в София,
район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев, бл. 151, вх. Б,
ет. 6, ап. 34; вписва промяна на наименованието на
„Презънтс БГ“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Анна Пламенова
Христова и Весела Пламенова Христова заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
39460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14406/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Администриране инвестиране проектиране“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, пл. Света Неделя 4, с предмет на
дейност: инвестиционно обслужване, прединвестиционно проучване, съставяне на инвестиционни
проекти, изготвяне на бизнеспланове, изготвяне на
проекти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производствена, мениджърска и маркетингова
дейност, посредничество, консултантска дейност,
комисионни услуги, туристическа дейност, търговско
представителство на български и чуждестранни
юридически и физически лица, както и всякакви
други разрешени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли-
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чен собственик на капитала „Богсмил Индъстрис
Лимитед“ – ЕАД, Кипър, и се управлява и предсставлява от управителя Светла Иванова Лазарова.
39461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14306/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алба каза“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж. к. Дружба, бл. 89, вх. А, ет. 3, ап. 6, с
предмет на дейност: търговия с промишлени стоки на
едро и на дребно в страната и в чужбина във всички
разрешени форми, внос, износ, покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица,
комисионерска, консигнационна и консултантска
дейност, услуги в сферата на проектирането и
строителството, проектиране и строителство с цел
продажба, всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Мартин
Минков Минков и Чаба Мегеши и се управлява и
представлява от Мартин Минков Минков.
39462
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. № 9819/2007 вписва промени за „7-ми километър“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 704 000
дружествени дяла от „Аксон България“ – ООД,
на „Родафон“ – ООД; заличава като едноличен
собственик на капитала „Аксон България“ – ООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Родафон“ – ООД; премества адреса на управление
в София, район „Лозенец“, ул. Кораб планина 27А;
заличава като управител Георгиос Панайотис Диамантис; вписва като управители Иван Светозаров
Стоянов и Величко Георгиев Александров, които
ще управляват и представляват дружеството заедно;
вписва нов дружествен устав.
39463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14724/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Феникс дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 4, ап. 6, с предмет на дейност: мебелен
и интериорен дизайн и проектиране, вътрешно обзавеждане, външна и вътрешна търговия със стоки за
обзавеждане на жилища, офиси и търговски обекти,
производство и продажба на мебели, облицовъчни
материали, тъкани и аксесоари, посредничество;
представителство (без процесуално) и консултантска
дейност; строителство и ремонт, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петя Димова Димова,
която го управлява и представлява.
39464
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 регстър по ф.д. № 14601/93 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Актавис“ – ЕАД.
39690
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. № 29987/93 вписва промени за „Туристическа
агенция Гея турс“ – ООД: вписва прехвърляне на
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200 дружествени дяла от „Консулттрейд“ – ЕООД,
на Румен Славейков Сербезов; заличава като съдружник „Консулттрейд“ – ЕООД.
39691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 12.IX.2007 г. по ф.д. № 16412/93
вписва промени за „Интернешънъл юнивърсити
колидж лимитид“ – ООД: открива производство
по ликвидация на дружеството с 6-месечен срок за
завършване на ликвидацията, считано от датата на
поканата до кредиторите, и с ликвидатор Веселин
Иванов Благоев.
39692
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. № 14005/2007 вписва промени за „Ел Пи
Ес“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на
„Л П С“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
39693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15361/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бонита
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Зайчар 163, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: производство и търговия
с детски облекла, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, реекспорт,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, консултантска
дейност, проекти, анализи, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, отдаване под наем на собствени
помещения, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниела Василева Зеркова-Димитрова,
която го управлява и представлява.
39694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14992/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Миранда
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна
поляна 2, бл. 29, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет
на дейност: посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба, консултантски
услуги, строеж и ремонт на сгради, проектантски,
инженерингови и рекламни сделки, строителни
работи, търговия с хранителни и нехранителни
стоки, организиране на търгове, базари, изложби,
т ърговско-импресарск и сделк и с предмети на
изкуството, антиквариат, всякакви други сделки,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Пенка Найденова Василева, която го
управлява и представлява.
39695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14774/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „ВВ – консулт
99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 702, вх. В,
ет. 7, ап. 35, с предмет на дейност: проектиране
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на стоманени и стоманобетонови конструкции,
пътища, мостове и тунели в строителството, както
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 Владимир Николов
Владимиров, който го управлява и представлява.
39696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15323/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Панорама филм плюс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Драгалевци, ул. Маестро Г. Атанасов 37, с предмет
на дейност: производство на филми и реклами,
продуцентска 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 и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Валентин Петков Гоневски, който го
управлява и представлява.
39697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15147/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ем Ди Ем корект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци 12 – 14, с
предмет на дейност: транспортна дейност, вкл. със
специализиран транспорт, спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, търговия на едро
и дребно, вътрешна и външна търговия с всякакви
стоки и услуги, представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милен Христов Чилингиров,
който го управлява и представлява.
39698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14962/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уъркшоп комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Коста Лулчев 60, вх. Е,
ет. 7, ап. 32, с предмет на дейност: железарски
услуги, производство, внос и износ на вълнен и
памучен текстил, промишлени стоки за декорация
и вътрешна архитектура, производство на стоки
и услуги с цел продажба, предприемачество, промишлено и жилищно строителство и строителноремонтна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти
и вещни права върху тях, производство и дистрибуция на оборудване, промишлени стоки, стоки за
бита и пластмасови изделия, спедиторска дейност,
консултантска дейност и маркетинг, комисионни,
складови и лицензионни сделки, лизинг, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Хюсейин Йозайдън и
Мехмет Танръсевен и се управлява и представлява
от Хюсейин Йозайдън.
39699
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 14708/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ес Дий проджект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Филип Кутев 5, с предмет на дейност: предприемаческа и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени налични поименни акции с
право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Сашо
Георгиев Дончев – изпълнителен директор, Явор
Веселинов Маноилов – председател, и Маргарита
Огнянова Дойчева – зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор
Сашо Георгиев Дончев.
42836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 5650/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
вали – апартамент Б 26 Оркид хаус“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б, партер, с предмет
на дейност: 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., с едноличен
собственик на капитала Ричард Кенет Найт и се
представлява и управлява от управителя Артур
Саркис Асланян.
42837
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. № 8603/2007 вписва промени за „Образцова
аптека Стефан Сарафов 72“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; вписва
промяна в учредителния акт.
42838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15934/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аско
резиденс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Нови Искър“, с. Чепинци, ул.
Манастирска 16, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителство, посредничество, транспортна и спедиторска дейност, отдаване
под наем на автомобили – леко- и тежкотоварни,
рент а кар, рекламна и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Елеонора Асенова Кузманова и се управлява и представлява от управителя Парашкева
Методиева Войкова.
42728
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15034/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мар и
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Рос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Герман, ул. Дружба
22, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки, превоз на пътници в страната и в чужбина,
таксиметрови услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Росен Николов Николов,
който го управлява и представлява.
42729
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 10.Х.2007 г. по
ф.д. № 6563/2007 вписва промени за „Ей Ви системс“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Асен Божидаров Бакалов; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Асен Божидаров Бакалов
на Васил Венциславов Новков; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ей Ви системс“ – ЕООД;
вписва промяна в адреса на управление в София,
район „Витоша“, ул. Тодор Каблешков 13, ет. 2,
ап. 6; едноличен собственик на капитала и управител е Васил Венциславов Новков, който управлява
и представлява дружеството; вписва учредителен
акт на дружеството.
42730
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15719/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Валди
1961“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 606,
вх. Д, ет. 1, ап. 86, с предмет на дейност: внос и
търговия с автомобили, резервни части, консумативи, аксесоари за автомобили, сервизна 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 Валентин Христов Димитров, който
го управлява и представлява.
42731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15263/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бедивил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Стоян Едрев 1А, 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, спедиционни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, инженеринг, финансово-счетоводна, брокерска
дейност, митническо агентство и посредничество,
издателска, предпечатна и печатна дейност и всякаква друга търговска, стопанска и интелектуална
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владислав
Крумов Нанов, който го управлява и представлява.
42732
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14952/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „СМС Евродом“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Студентски“, бул. Симеоновско шосе, бл. 3, вх. 2,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: строителство и
ремонт на сгради и съоръжения, покупко-продажба
на недвижими имоти, производство, вътрешна и
външна търговия със стоки за бита, дрехи и обувки,
хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство,
маркетинг, реклама и мениджмънт, транспортни,
преводачески и компютърни услуги, търговско представителство и комисионерство, както и всякаква
друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Муафак Ахмад
Самур и Мохамед Хазем Затини и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15840/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „А и М 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски В, бл. 4, вх. Д, ет. 6, ап. 98,
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, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Аглая Василева Василева и Димитър
Насков Митов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
42734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15164/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „КМД – Агро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Плиска 56, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, външноикономическа дейност, селскостопанска дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
представителство и посредничество и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Кирил Стефанов Колев, Драгомир Савов
Драгомиров и Момчил Давидов Алексов и се управлява и представлява от Кирил Стефанов Колев.
42735
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14776/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елит
консулт транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Пирин,
бл. 58, вх. А, ет. 8, ап. 36, с предмет на дейност:
туристическа дейност, логистика, транспортни и
спедиторски услуги, външно- и вътрешнотърговска
дейност, комисионна дейност, лизинг, внос, износ
и консултантска дейност, маркетинг и реклама,
търговско посредничество и представителство на
местни и чуждестранни юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Валентинов Букоров, който го
управлява и представлява.
42736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15385/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви Ем Джи парт-
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нерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Позитано 34, ет. 3,
с предмет на дейност: строителство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредничество и търговско представителство (без процесуално представителство) на местни и чуждестранни лица,
консул та н т ска дейнос т, т ра нспор т на дейнос т,
таксиметрови услуги, превоз на пътници, стоки и
товари в страната и в чужбина, полиграфическа,
издателска и книговезка дейност, комисионни
сделки в страната и в чужбина, турагентска и туроператорска дейност, лизинг, маркетинг и реклама,
производство на промишлени стоки, на хранителни
и селскостопански стоки, търговия с продукти на
интелектуална собственост, технологии и ноу-хау,
счетоводни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Димитров Бекяров, Милена Емилова Ангелова и Георги
Стоянов Владимиров и се управлява и представлява
от Веселин Димитров Бекяров.
42583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14363/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евротехконсулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 81,
ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: производство,
външно- и вътрешнотърговска дейност, събиране и
оползотворяване на отпадъци след получаване на
съответното разрешение, рекламна, информационна
и консултантска дейност в областта на екологията
и управлението на отпадъците, изготвяне и реализиране на проекти, свързани с екологията и управлението на отпадъците, комисионна, спедиционна
и складова дейност, търговско представителство и
посредническа дейност, отдаване на транспортни
средства под наем и транспортни услуги в страната
и в чужбина, както и всякакви дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Роса
Вълкова Господинова, Александър Павлов Кацаров
и Невяна Славова Драгнева-Димитрова и се управлява и представлява от Роса Вълкова Господинова
и Александър Павлов Кацаров заедно и поотделно.
42584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15313/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„А кюръси А ктивитис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Бигла 10, вх. Б, ап. 2, с предмет на дейност:
търговско посредничество, представителство и
агентска дейност при сделки с недвижими имоти, консултантска дейност по реализирането на
проекти и извършването на оценки на пазара на
недвижимата собственост в страната, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление и поддръжка на недвижими
имоти, участие в комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и складови отношения и сделки,
изготвяне на маркетингови стратегии на проекти
и маркетингова дейност, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Искрен Михайлов Климентов,
който го управлява и представлява.
42585
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. № 10540/2007 вписва промени за „Юнайтед
Кол сентърс България“ – ЕООД: вписва като съдружник „Пауър солюшънс“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 10867/2004 по описа на СГС); вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност с фирма „Юнайтед Кол сентърс
България“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
42586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15370/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Микромагазини Липненски“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Надежда“,
бул. Рожен 10, 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 Александър Цветанов
Иванов, който го управлява и представлява.
42587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14762/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Чъни“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 957, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: транспортна дейност,
вкл. международен транспорт и транспортни услуги – превоз на хора и/или товари в Република
България и в чужбина, спедиторска дейност, сервизна дейност и 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 за търговия със стоки и услуги
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон и нормативни актове. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Тимев
Чалъков, който го управлява и представлява.
42588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15614/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Георг София“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Генерал
Паренсов 29, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, строителство
и обзавеждане на сгради, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност,
покупка и продажба на недвижими имоти, както
и други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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760 000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Юрий Николаевич Гусев, който го
управлява и представлява.
42589
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 12881/2003 вписва промени за „Енерджи солюшънс“ – АД: вписва промяна в броя на членовете на
съвета на директорите от 5 на 6; вписва като член
на съвета на директорите Оливие Фо; дружеството
се представлява от всеки двама от членовете на
съвета на директорите Атанасиос Йоанис Атанасопулос, Александрос Анастасиос Захариу, Ангел
Петров Ганев, Елефтериос Александрос Хатзакис и
Константин Куклелис заедно; вписва изменения в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 20.VII.2007 г.
42590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 8976/2003 вписва промени за „Студенец
2001“ – АД: заличава като член на управителния
съвет и изпълнителен директор Йеспер Франсел;
вписва като член на управителния съвет Светослав
Ангелов Ангелов; дружеството ще се представлява
от всеки двама от тримата членове на управителния
съвет заедно, както следва: Стефан Йорданов Пепелярски, Радослав Борисов Лазарков и Светослав
Ангелов Ангелов.
42563
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15400/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Електромек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 90, ет. 5,
офис 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, производство на промишлени и потребителски стоки с цел продажба,
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина, транспортна дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови и лицензионни сделки и сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги и всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Майкъл Джоузеф Фраска, който го управлява и
представлява.
42564
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14977/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лювал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 13, 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. Дру-
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жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Валентин
Нинов Петков, който го управлява и представлява.
42565
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 12.IХ.2007 г.
по партидата на дружество с ограничена отговорност
„Джаболяни“ – ООД, относно адреса на управление,
който следва да се чете: София, район „Средец“,
ул. Гурко 52, ет. 2, ап. 4.
42566
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. № 11264/2007 вписва промени за „Бул транс
ойл“ – ООД: вписва като управител Михаил Стефанов Янков; дружеството се управлява и представлява
от управителите Манчо Марков Марков и Михаил
Стефанов Янков заедно и поотделно.
42567
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15267/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тривиум
филмс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 152, вх. А, ет. 9, ап. 35, с предмет на дейност:
филмопроизводство, консултантска дейност в областта на филмопроизводството и театъра, издателска дейност, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, продуцентска и импресарска дейност 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 Костадин Бонев Костадинов, който го
управлява и представлява.
42568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14782/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Саш дизайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 205, вх. В, ет. 4, ап. 85,
с предмет на дейност: проектиране, оборудване и
обзавеждане в страната и в чужбина на жилищни,
промишлено-стопански сгради, предприятия и хотели, строително-монтажни и строително-ремонтни
работи, търговска и външнотърговска дейност,
консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на проектирането и
дизайна, производство, дистрибуция, продажба и
маркетинг на строителни стоки и материали, сервизна и транспортна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, търговия с алкохол и цигари, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Галина Сашева
Михайлова, Георги Валентинов Гаджелов и Станимир Сашев Михайлов и се управлява и представлява
от Георги Валентинов Гаджелов и Станимир Сашев
Михайлов заедно и поотделно.
42569
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 20917/92 вписва промени за
„Синхрон – С“ – ООД: вписва прехвърляне на 7
дружествени дяла от Мирчо Николаев Стойчев на
Николай Мирчев Стойчев; вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Юлия Радославова ДимоваСтойчева на Николай Мирчев Стойчев; вписва като
съдружник и управител Николай Мирчев Стойчев;
дружеството ще се управлява и представлява от
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Николай Мирчев Стойчев, който ще управлява и
представлява дружеството заедно и поотделно с
двамата управители Мирчо Николаев Стойчев и
Юлия Радославова Димова-Стойчева.
42570
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16080/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Акуел
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 168, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност:
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство, консултантски услуги, рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Аллфин“ – ООД (рег. по
ф.д. № 8129/2007), и се управлява и представлява
от управителя Збинек Копршива.
42571
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Фиго – ФКС“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 35, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
транспортна, таксиметрова и спедиционна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина, внос на автомобили, вътрешна и външна
търговия на едро и дребно, ремонт и сервизно обслужване на моторни превозни средства, покупка
на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, производство и търговия с цветя
и селскостопанска продукция, комисионна, складова, лизингова и спедиторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство, туристическа дейност, хотелиерство,
импорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Филип Кирилов Сотиров,
който го управлява и представлява.
42600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14765/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул
консулт 007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 3 – 5, партер, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, битови услуги,
търговия на едро и дребно с хранителни стоки,
промишлени стоки, внос и износ на хранителни и
промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство,
спедиционни и транспортни услуги в страната и в
чужбина, консултантски услуги, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всички други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Николай Тодоров Тодоров,
който го управлява и представлява.
42601
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14455/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустрия 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ул. Рожен,
бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 36, с предмет на дейност:
търговия на дребно и едро в страната и в чужбина
със стоки и услуги, производство на стоки за бита
и промишлени стоки, изкупуване и преработка на
всякаква селскостопанска продукция, управление
на недвижима собственост, отдаване под наем и
аренда на недвижимо имущество, посредническа
и инженерингова дейност, търговско представителство, проектиране и строителство, инвеститорски и
независим контрол, транспортни услуги в страната
и в чужбина, всички видове разрешени битови,
счетоводни, комисионни дейности, както и развиване на всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Светлана Вълчанова Вълчанова, която
го управлява и представлява.
42602
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15943/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Български
олимпийски пул“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 4, с предмет на дейност: организация и
провеждане на състезания, изграждане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения, подготовка, обучение и специализация на състезатели,
треньори и спортни администратори, рекламна
дейност, издателска дейност, разпространение на
печатни произведения, търговия със спортни артикули, организиране на турнири в страната и в
чужбина, услуги, съпътстващи спорта и туризма,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Български олимпийски комитет и се управлява
и представлява от управителя Виолета Тодорова
Виденова.
42603
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14448/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Строителна техника“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Хайдушка поляна
55, вх. Б, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: вътрешна и международна търговска дейност, цялостно
строителство на сгради и съоръжения, транспортна
дейност, консултантска и превозваческа дейност,
маркетинг и реклама, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристически
услуги, търговия с недвижими имоти, търговия със
строителна, селскостопанска и друга механизация
и автомобили, производство на файтони, каруци
и резервни части, търговия с метали, отдаване на
механизация и имоти под наем, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Джон Форсайт, Янчо Кирилов Янчев
и Ивайло Валериев Георгиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42604
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6362/96 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „ББГ
Симекс – България“ – ООД.
42605
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2007 г.
по ф.д. № 6362/96 вписва промени за „ББГ Симекс – България“ – ООД: вписва като управител
Лиляна Фотева Димитрова; дружеството се управлява и представлява от управителите Иван Димов
Генчев и Лиляна Фотева Димитрова съвместно;
вписва промени в дружествения договор.
42606
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. № 12939/99 вписва промени за „Валон“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Данчо Данчев на Галин Христов Ганчев; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Данчо Данчев; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Галин Христов Ганчев,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов устав на дружеството.
42607
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. № 9987/2005 вписва промени за „Петрос
ойл“ – ООД: вписва увеличение на капитала от
5000 лв. на 250 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.
42608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14896/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ситибул
пропърти мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Васил Левски 26, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
управление на недвижими имоти, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводно обслужване на фирми и физически
лица, проектантски услуги, покупко-продажба на
стоки или други вещи, внос и износ с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, лизинг и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Златко Стоянов Димитров,
който го управлява и представлява.
42667
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. № 8600/2007 вписа промени за „Образцова
аптека ДКЦ 8“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени
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продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; вписва промяна в
учредителния акт.
42668
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. № 8639/2007 вписа промени за „Образцова
аптека Цар Борис III 223“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина; вписва
промяна в учредителния акт.
42669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13744/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глисада инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Юрий Гагарин, бл. 98, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия, търговско представителство, посредничество, сделки с недвижими имоти, строителство,
проучване, маркетинг, управленски и консултантски
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Явор Петров
Конаров и Николай Стефанов Колев и се управлява
и представлява от Явор Петров Конаров.
42670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 4515/2007 вписа промени за
„Бул техна“ – ООД: заличава като управител Милан Стефанов Киров; вписва като управител Иван
Ангелов Киров, който ще управлява и представлява
дружеството.
42671
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. № 2424/2007 вписа промяна за „Авиз студио“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, кв. Манастирски ливади, бл. 113, вх. Б, ет. 5, ап. 11.
42672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15471/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ДА транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Св. Георги Софийски 14 – 20, вх. 1, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: продажба на движими и
недвижими вещи, извозване и преработка на отпадъци, маркетинг, рекламна, издателска, посредническа,
спедиционна, транспортна дейност, строителство и
инвестиции, търговия на едро и дребно, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, хотелиерство, ресторантьорство, консултантска
дейност, както и всякакъв вид търговска и стопанска
дейност, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Миролюбов Столарски и Александър Дечев
Дечев и се управлява и представлява от съдружниците заедно.
42673
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 12593/2007 вписа промяна за „Тера фарма“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
42674
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6517/2005 вписа промяна за „ЧЕЗ България“ – ЕАД: заличава като прокурист Васил
Цанков Тричков.
42675
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. № 9203/2005 вписа промени за „Перформ
Бояна“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Ерколе Торичели на „Маела“ – ЕООД;
заличава като съдружник Ерколе Торичели; вписва като съдружник „Маела“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 6753/2007); вписва нов дружествен договор.
42676
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. № 10642/2005 вписа промени за „Юнайт
консултинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Юлиан Тодоров Димов на
Иванина Савова Сярова-Фатух; вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Средец“,
пл. Народно събрание 10; вписва като управител
Иванина Савова Сярова-Фатух; дружеството се
управлява и представлява от управителите Юлиан
Тодоров Димов и Иванина Савова Сярова-Фатух
заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
42677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 10447/2005 вписа промени за „Васил
Левски“ – 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), представлявано от Живко
Тодоров Куртев; дружеството се представлява от
Вълко Стоянов Вълев, Десислава Жекова Танева,
Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано от Живко Тодоров Куртев, колективно.
42678
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10447/2005 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Васил
Левски“ – АД.
42679
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. № 9056/2006 вписва промени за „Реми
2006“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти;
вписва промени в учредителния акт.
42485
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. № 2925/2006 вписва промени за „Сид 97
и – Ко“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Ахмед Алишев Ибриямов на Костадин Кирилов Люнкин; заличава като едноличен
собственик на капитала Ахмед Алишев Ибрямов;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Костадин Кирилов Люнкин; вписва
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промени в учредителния акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Костадин
Кирилов Люнкин.
42486
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. № 9409/2006 вписва промени за „Нова сити
груп“ – ЕООД: вписва като управител Орен Бар
Ной; дружеството ще се управлява и представлява
от Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити, Добромир Стоянов Добрев и Орен Бар Ной заедно и поотделно
освен в случаите на сключване на договор или друга
правна сделка, която задължава дружеството за 5000
евро или повече, в който случай за валидността
на сделката са необходими подписите на двама от
управителите.
42487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 7485/2006 вписва промени
за „Раджо“ – ЕООД: вписва като управители Фарида Холилу и Хабаш Мохамед; дружеството ще
се управлява и представлява от Хошнаф Хабаш
Мохамед, Фарида Холилу и Хабаш Мохамед заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
42488
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. № 15259/2006 вписва промени за „Малтина“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, кв. Витоша – ВЕЦ Симеоново, ул. Яна Язова 6.
42489
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. № 4507/2006 вписва промени за „Будино
вабренд“ – ООД: вписва промяна на наименова
нието на „Суперновабренд“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
42490
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 4325/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Златни
пясъци сървисис“ – ЕАД.
42491
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ допълва решение № 2
от 4.IХ.2007 г. по ф.д. № 6266/2007 по партидата
на „Бенекон“ – ООД: заличава като управител
Светлана Михайлова Пейчева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Любомир
Здравков Чорбаджиев.
42492
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. № 8601/2007 вписва промени за „Образцова
аптека Обеля 2, ДКЦ 30“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина; вписва промяна
в учредителния акт.
42493
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 16905/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Билдинг
груп Тотал“ – ООД.
42494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15305/20 07 вписа в т ърговск и я рег истър дружество с ограничена отговорност „Тръст
инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Любен
Каравелов 58, с предмет на дейност: реализация на
проекти, свързани с недвижими имоти, поемане на
участия в други предприятия, търговия с всякакви
стоки, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6000 лв., със съдружници „Вига Инвестмънт енд
Дивеломент“ – ООД, и „Ексел Проект“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от Шефан Гари, Йорг
Мартин Вийн и Станимир Видев Видев заедно.
39680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15132/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Каза
Бояна“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, кв. Илиянци, бул. Рожен
26, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерска и увеселителна дейност, предлагане на фитнес
и спортни услуги, както и предлагане на всякакви
услуги, незабранени със закон, транспортна дейност,
рент-а-кар, туроператорска дейност, организиране
на вътрешен и международен туризъм, търговия,
внос и износ на козметични продукти, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Де – Джорджо“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от управителя Иван
Георгиев Василев.
39681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13810/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интер
хели“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Г. С. Раковски 130, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в 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 получаване на съответния лиценз,
разрешително или регистрация). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Саймън Джей Хенсън и се
управлява и представлява от управителя Джилиан
Хенсън.
39682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.X.2007 г. по ф.д. № 15535/99 вписва промени за
„Имо – реал“ – ЕООД: заличава като прокурист
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Бекиарис Лукас; дружеството ще се управлява и
представлява от Николай Благоев Иванов и Илия
Стоянов Илиев заедно и поотделно.
39683
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. № 9431/99 вписва промени за „Иген Ко“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Б,
ап. 39; вписва нов учредителен акт на дружеството.
39684
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. № 7830/2001 вписва промени за „Рисорсиз
мениджмънт сървисиз“ – ООД: вписва като управител Глентън Питър Еверард; дружеството ще
се управлява и представлява от Глентън Питър
Еверард само съвместно с един от следните управители: Лоранс Дъглас Марсланд, Джефри Алън
Пенок, Джон Александър Анандеил Джеймс или
Робърт Брайс Хоуи.
39685
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. № 5769/2002 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Мирад“ – ООД.
39686
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. № 882/2003 вписва промени за „Прудента
2002 – групова практика за първична медицинска
помощ – стоматологична“ – ООД: вписва промяна
на наименованието на „Прудента 2002 – групова
практика за първична медицинска помощ – дентална“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност: оказване на извънболнична медицинска
помощ – дентална: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации,
профилактика, предписване на лабораторни и
други изследвания, предписване извършването на
медицински дейности и манипулации, предписване
обема на домашните грижи и помощ за болни,
предписване лекарства, превързочни материали и
медицински пособия, дейности по здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации, издаване на документи, свързани с
дейността на дружеството, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, лечение на
болни в домовете им, когато състоянието на пациента налага това, извършването на такива сделки,
необходими за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за нуждите на пациентите, както
и всякаква друга дейност, допустима от Закона за
лечебните заведения.
39687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.X.2007 г.
по ф.д. № 9498/98 вписва промени за „Инвестиционен посредник Делтасток“ – АД: вписва промяна
на наименованието на „Делтасток“ – АД; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 21.IX.2007 г.
39688
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. № 1603/93 вп исва п ромен и за „Д и к а
стил“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 950 000 лв., увеличен с
непарична вноска на стойност 957 000 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
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с определение от 5.IX.2007 г. на Софийски градски
съд по дело № 410/2007; вписва нов дружествен
договор.
39689
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. № 2547/2006 вписа промени за „Ател България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 200 000 лв.; вписва като прокуристи
Лехел Зарапка, Гюнтер Тухи, Йоаким Бейджмил,
Джоузеф Едьокс, Лаура Фелеки, Цветелина Цанкова
и Коста Козорич; дружеството ще се управлява
и представлява заедно от които и да е двама от
управителите и/или прокуристите; вписва нов
учредителен акт.
42551
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. № 8330/2006 вписа промени за „Техно финанс
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Божидар Тодоров Божанов на
Стефка Денчева Божанова; вписва като съдружник
и управител Стефка Денчева Божанова; дружеството
се управлява и представлява от управителите Стефко Данаилов Стефанов, Божидар Тодоров Божанов
и Стефка Денчева Божанова заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
42552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 13744/2006 вписа промени за
„Прохостинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Георги Георгиев Бакалов на
Андреа Коста Пандулис; заличава като едноличен
собственик и управител Георги Георгиев Бакалов;
вписва като едноличен собственик и управител
Андреа Коста Пандулис, който управлява и представлява дружеството; вписва промяна в седалището
и адреса на управление – София, район „Подуяне“,
ж.к. Сухата река, ул. Тодорини кукли 29.
42553
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. № 4715/2006 вписа промени за „Зет енд
Ви“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Вера Николаева Колева на Светлин Христов
Христов; вписва прехвърляне на 16,67 дружествени дяла от Светлин Христов Христов на Мартин
Мхайлов Сергиенков; вписва прехвърляне на 16,67
дружествени дяла от Светлин Христов Христов
на Владимир Ников Димитров; заличава като
съдружник Вера Николаева Колева; вписва като
съдружници и управители Мартин Михайлов Серги
енков и Владимир Ников Димитров; дружеството
се управлява и представлява от Светлин Христов
Христов, Мартин Мхайлов Сергиенков и Владимир
Ников Димитров заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор; на основание чл. 192, ал. 2
ГПК допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № 2 от 27.IV.2007 г. относно адреса
на управление, изписан погрешно „София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Серчарица
6 – 8, ет. 3, ап. 12“ вместо верния „София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Арчарица
6 – 8, ет. 3, ап. 12“.
42554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15281/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дигитал кънекшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 92 – 94, с
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предмет на дейност: рекламна дейност, маркетинг,
консултантски услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Катерина
Петкова Буюклиева, Яна Дечкова Сарандева и
Даниела Емилиянова Осиковска и се управлява
и представлява от Катерина Петкова Буюклиева.
42555
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. № 13875/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Европа лайн груп“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 9, офис
4, с предмет на дейност: консултантска дейност
в областта на европейските фондове и политики,
връзки с български и чуждестранни пазари, търговска дейност, участие в чуждестранни и местни
фирми, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. 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: Николаос Богониколос – председател, Панайотис Гатоматис, Ментзелос
Молохитис – зам.-председател, Деница Георгиева
Топчийска, Симеон Унчов Топчийски – изпълнителен директор, и Марио Унчов Топчийски, и
се управлява и представлява от председателя на
съвета на директорите Николаос Богониколос и
изпълнителния директор Симеон Унчов Топчийски
заедно и поотделно.
42556
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. № 6273/2004 вписа промени за „Емнес
електроникс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал на „Емнес електроникс“ – ЕООД, от
„Емнес технолоджи“ – АД, на „Нет.хоум“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик на капитала
„Емнес тех нолод ж и“ – А Д, Германи я (вписано под № НRB 35791 в търговския регистър на
РС – гр. Кьолн); вписва като едноличен собственик на капитала „Нет.хоум“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 13686/2005); вписва промяна на наименованието
от „Емнес електроникс“ – ЕООД, на „Нет.хоум
електроникс“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, ул. Страцин
5; вписва нов учредителен акт.
42557
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7201/2004 вписа промяна за „Фърст диализис
сървисиз България“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 150 000 лв. на 250 000 лв. чрез издаване на нови 1000 поименни акции с право на глас
с номинална стойност 100 лв.
42558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 8442/2003
вписа прекратяване на „Атос трейд“ – ООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Весела Тодорова
Цончева; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
42559
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. № 13137/2003 вписа промени за „Елер“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Валентин Василев Йорданов на Методи Филчев Илиев;
заличава като едноличен собственик и управител
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Валентин Василев Йорданов; вписва като едноличен
собственик и управител Методи Филчев Илиев,
който ще управлява и представлява дружеството.
42560
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. № 5651/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Новара – плус България“ – ЕАД.
42561
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. № 1451/2003 вписа промени за „Фертитрон
Българи я“ – ЕООД: за личава като едноличен
собственик Никола Александров Дамянов, като
дяловете се поемат от наследниците Нелли Михайлова Михова-Дамянова, Венцислав Николов
Дамянов, Грета Николова Дамянова-Георгиева и
Дженифър Дамянов; вписва като съдружници Нелли
Михайлова Михова-Дамянова, Венцислав Николов
Дамянов, Грета Николова Дамянова-Георгиева и
Дженифър Дамянов; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност
„Фертитрон България“ – ООД, и ще се управлява
и представлява от Венцислав Николов Дамянов;
вписва нов дружествен договор.
42562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15812/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лоджитрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, бл. 30, вх. А ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: транспортни услуги, спедиция, експорт,
реекспорт, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, внос,
износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова, превозна, лизингова
дейност, дейност в областта на авторските права
и интелектуалната собственост, софтуерни услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг,
консултантска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петър Георгиев Ангелов, който го
управлява и представлява.
42513
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 15485/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Галакси боулинг“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 4, ап. 7, с
предмет на дейност: строителство, оборудване и
експлоатация на зали за боулинг, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица пред митническите органи и свързаните с тази
дейност услуги, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
образователни услуги, свързани с повишаване на
квалификация и преквалификация, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
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с цел продажба и/или отдаване под наем, лизинг,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
80 000 лв., разпределен в 80 000 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една, със съвет на
директорите в състав: „Ем Ви Еф“ – АД, представлявано от Даниел Николаев Лечев – изпълнителен
член, Кирил Георгиев Кирилов – председател, и
„Бела плюс“ – ЕООД, представлявано от Даниел
Николаев Лечев, и се представлява от изпълнителния член „Ем Ви Еф“ – АД, представлявано от
Даниел Николаев Лечев.
42514
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. № 10902/2007 вписа промени за „Евро Би
плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Цецка Петкова Панкова на Анита Тодорова Стоянова; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Цецка Петкова Панкова;
вписва като едноличен собственик на капитала
Анита Тодорова Стоянова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бл. 87, вх. К, ет. 8; дружеството ще
се управлява и представлява от Анита Тодорова
Стоянова; вписва нов учредителен акт.
42515
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. № 1561/2007 вписа промени за „Е 3“ – ООД:
заличава като управител Чавдар Йонков Йонков;
вписва като управител Димитър Николов Коевски;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, бул. Никола Вапцаров 35,
Бизнес център „Лозенец“, ет. 1, ап. 1.
42516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15463/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Чика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, п.к.
1000, с предмет на дейност: покупка и продажба на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и
предприемаческа дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Марино Пелегринели, който
го управлява и представлява.
42517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15940/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Чорбаджиев и
Бъчварова“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул.
Венера 1, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
консултантска дейност, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Свиленов Чорбаджиев и Теодора Иванова Бъчварова,
която го управлява и представлява.
42518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15734/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„И.Б.дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис I № 99, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или предоставяне на туристически услуги,
хотелиерски, рекламни, информационни, програмни
дейности и свързаните с тях услуги, както и друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иан Баус, който го управлява и представлява.
42519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15585/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Николет
та“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически или
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Панайотис Струтос, който
го управлява и представлява.
42520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15996/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей
Пи инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Хубча 9, ет. 1, с предмет на дейност: проучване и
инвестиционно проектиране, строителство, реклама,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица, комисионни и превозни сделки в страната и в чужбина, информационни,
програмни, импресарски услуги, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Иванов Костадинов,
който го управлява и представлява.
42521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15002/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хелена груп
инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Три уши
10, офис сграда 6, офис 3А, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти и всякакви
услуги в областта на строителството, проектиране, строеж и ремонт на недвижими имоти с цел
продажба и/или отдаване под наем, проектиране,
изграждане и управление на гробища, вкл. строителни работи на морски и речни съоръжения и
други работи, свързани с водни обекти, участие във
всякакви търгове и обществени поръчки, производство на съоръжения и електродомакински уреди,
телефонни услуги, wifi, реализация на безжични
мрежи, интернет и всякакъв вид комуникационни дейности, VolP телефония, търговия на едро и
дребно, маркетинг и реклама, търговия със стоки
и услуги в страната и в чужбина и внос и износ на
стоки, транспорт и спедиция в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредническа и ко-
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мисионна дейност, туристическа и хотелиерска дейност, ресторантьорство, отглеждане, производство
и търговия с винарски продукти, плодове и други
селскостопански продукти в страната и в чужбина,
всякакви други услуги или дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Роки Россини
и Феличе Буонанно и се управлява и представлява
от Роки Россини.
42648
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. № 7037/2007 вписа промяна за „Сияещ
дом“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, бул. Евлоги Георгиев 111, ет. 2, ап. 4.
42649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14941/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фютчър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 102, вх. И, ет. 7,
ап. 203, 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, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, всякаква
друга търговска дейност, за която няма законова
забрана съгласно законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светослав Василев Маринов и Дафинка
Станчева Иванова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
42650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15382/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интергруп
9“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 35А,
вх. Б, ет. 3, ап. 35, с предмет на дейност: таксиметрови услуги, транспортна дейност, спедиционни и
превозни сделки, търговия, търговско представителство и посредничество, други услуги (след получаване на съответните разрешителни и лицензи, в
случай че такива се изискват), както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Росен Антонов
Миланов, който го управлява и представлява.
42651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14824/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Оптимус прайм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 218, вх. А, ап. 24,
с предмет на дейност: компютърни услуги, създаване и продажба на софтуер и хардуер, отдаване
под наем на компютърен хардуер, производство и
търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които
няма забранителен или лицензионен режим, внос,
износ, търговско представителство и посредничество, спедиторска, строителна, транспортна дейност,
консултантски услуги, реклама, хотелиерство и
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всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Антон Николаев Андреев и Деница
Георгиева Кръстева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
42652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 4043/2007 вписа промяна за „Зенит
имоти“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв. чрез
издаване на нови 150 000 обикновени безналични
поименни акции.
42653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15005/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фешън
пипъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3,
бл. 318, вх. Б, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, рекламна и
маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество
и всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Арахангелов Раденков, който го
управлява и представлява.
42654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15206/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Енлес
софт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Чавдар Мутафов 26А,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: разработка, поддръжка и разпространение на софтуерни продукти,
външно- и вътрешнотърговска дейност в страната
и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна и маркетингова дейност,
консултантски услуги, всякаква друга дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Любомир Пламенов Доков, който го управлява и представлява.
42655
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. № 3714/2005 вписа промени за „А втотранс – импорт“ – ООД: вписва прехвърляне на
24 дружествени дяла от Йончо Орлинов Игнатов
на Любомир Борисов Ботев; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Йончо Орлинов Игнатов на
Даниел Пасков Милчев; заличава като съдружник
и управител Йончо Орлинов Игнатов; вписва като
съдружник Даниел Пасков Милчев; дружеството се
управлява и представлява от управителя Любомир
Борисов Ботев.
42656
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15634/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ханг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Борово 52,
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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 Шу-мин Папайоаноу, която го управлява
и представлява.
42711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16157/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Канчев комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 540, вх. Б,
ет. 14, 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, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Марио Владимиров Канчев, който го управлява и представлява.
42712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15640/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ИВ дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 16,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: проектиране
и строителство, авторски надзор, консултации,
маркетинг и реклама, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешна и
външна търговия, посреднически и комисионерски
услуги, всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Ива Николаева Станчева,
която го управлява и представлява.
42713
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16028/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Земя
инс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица,
сп. Цонкина махала 999, с предмет на дейност:
покупко-продажби, посредничество и управление
на недвижими имоти, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки, внос и износ, бартерни сделки, търговия на
едро и на дребно, посреднически и комисионерски
услуги, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, рекламни и информационни
услуги, пътнически и товарно-транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, както и
извършване на всякакъв вид дейност, пряко или косвено свързани с изброените, търговски по смисъла
на чл. 1, ал. 1 ТЗ при спазване на установения в
законодателството режим за съответната дейност и
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Янчев Терзийски,
който го управлява и представлява.
42714
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 9340/2007 вписва промени за „Малък
Искър“ – АД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Средец“,
ул. Шейново 20, в Етрополе, ул. Г. Димитров 2.
42715
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. № 100/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Узунов – СМ – Ангел Узунов“
(рег. по ф.д. № 130 03/90) като съвк у пност от
права, задължения и фактически отношения на
„Афарс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 100/2007).
42716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15668/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андреусел“ – 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 на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Андрес Лопез Санчез, който
го управлява и представлява.
42717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15813/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аксакал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 34, вх. Г, ет. 5, ап. 104,
с предмет на дейност: производство, преработка и
реализация на продукти и изделия от промишлеността и селското стопанство, транспортна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, животновъдство,
екология, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други дейности, сделки и услуги, за които няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Тодоров Златков и Александър Стефчов Димитров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
42718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14638/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М.О.Д.
125“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Хан Аспарух 53, ет. 1,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и търговия с всякакъв вид
стоки, за които няма забранителен или лицензионен
режим, внос, износ, търговско представителство и
посредничество, строителна, спедиторска, складова,
лизингова, информационна дейност, консултантски
услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Катерина Василева Кацева-Младенова,
която го управлява и представлява.
42719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15134/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ча – Ча България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 214,
вх. 1, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно,
внос и износ, комисионна и оказионна търговия,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
превоз на пътници и товари, складова дейност,
спедиторска дейност, консултантски услуги, битови
услуги, рекламно-информационна, инженерингова,
маркетингова дейност, радиоизлъчване (след съответно разрешение), търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, експорт и реекспорт,
патентно-лицензионни дейности, лизингова дейност,
музикални дейности, издателска дейност, агентска
дейност, туристическа дейност, производство и
продажба на селскостопанска продукция, курсове
и семинари, хазартни (разрешени от закона) и
електронни игри и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав
Светославов Кулински и Страцимир Светославов
Кулински и се управлява и представлява от Борислав
Светославов Кулински.
42695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15236/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нартест системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Триадица
3а, ет. 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
консултантска дейност и медийно планиране, комисионни, информационни и други услуги, маркетингова и лизингова дейност, търговска и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството,
дейностите, за които съгласно законодателството се
изисква предварително разрешение, лицензия или
друг разрешителен акт, ще се осъществяват след
получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Северина Любомирова Любенова и се
управлява и представлява от Евгения Николаева
Михайлова.
42696
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. № 9302/2007 вписва промени за „Ракида“ – ЕООД: заличава като управител Иван Радев
Божилов; вписва като управител Даниела Лалева
Божилова, която го управлява и представлява;
вписва нов учредителен акт.
42697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14926/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Съвършено абсолютни“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ж.к. Сердика, бл. 16, ет. 15, ап. 59, с предмет на
дейност: проектиране, конструиране и изработване на облекла, аксесоари и интериор, покупка на
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стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговия на
едро и дребно в собствени или наети магазини и
бази, превозни, спедиционни, комисионни сделки,
туристически, рекламни, информационни или други
услуги, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, 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 Даниела Венциславова Попова, която
го управлява и представлява.
42698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14651/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Аиж строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Мусагеница, бл. 93, вх. Б,
ет. 1, ап. 66, с предмет на дейност: строителство,
проектиране и ремонт на държавни, обществени и
частни сгради и извършване на всички интериорни
дейности и други дейности, незабранени със закон
или подзаконов нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Георги Атанасов Вълков, Айдън Хасанов
Реджебов и Ангел Кръстев Русев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14868/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ивата – плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадник – Коньовица, бл. 22, вх. В, ет. 2, ап. 51,
с предмет на дейност: производство и търговия
с опаковъчни машини, производство и търговия
със стоки за населението, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни, компенсационни и други специфични външнотърговски
сделки и операции, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Ирина Андреевна Васева,
която го управлява и представлява.
42700
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14627/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ескейпнет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Бунтовник 28, ет. 1,
с предмет на дейност: търговска дейност, консултантски услуги, покупко-продажби на недвижими
имоти, строителство на недвижими имоти, наеми,
управление на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица и
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Велимир Василев Василев, който го управлява и представлява.
42701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15575/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
енерджи десижънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул.
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Дондуков 91, ап. 27, с предмет на дейност: разработване, строителство и изпълнение на енергийни
проекти, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, проектиране, консултантски услуги,
търговска дейност в страната и в чужбина, внос,
износ, търговско представителство на местни и
чу ж дестранни физическ и и юридическ и лица,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Клийн енерджи груп“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 14482/2007), и се управлява и представлява от
управителя Любов Дамянова Лазарова.
42702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15306/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зари
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 448,
вх. 3, ет. 6, ап. 59, с предмет на дейност: продажба
и покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения, технологични линии, промишлено и търговско
оборудване и лизинг, реклама, маркетинг, търговия
на едро и дребно, експорт, 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, ресторантьорство и хотелиерство, както
и всякаква дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Запринка Павлова Филева, която го
управлява и представлява.
42839
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15318/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Змаро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 904Б, вх. А,
ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: фризьорство,
козметика, маникюр, педикюр, търговия и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Нели Иванова Георгиева,
която го управлява и представлява.
42840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15761/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ална“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Княз Александър
Батенберг 10А, ап. 5, с предмет на дейност: хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорска,
турагентска и консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, както и други
дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 800 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Олег Игоревич
Петров, който го управлява и представлява.
42841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15890/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инвертор дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ул. Проф.
Кирил Попов 55, вх. Г, ет. 5, ап. 60, с предмет на
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дейност: научноизследователска и развойна дейност
в областта на възобновяемите енергийни източници
и информационните технологии, както и всякакви
други незабранени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Христо Драгомиров
Славов, който го управлява и представлява.
42452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16353/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аксес
АСС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 21,
вх. Б, ет. 7, ап. 122, с предмет на дейност: финансово-счетоводна, информационна, консултантска,
маркетингова и лизингова дейност, т ърговско
представителство, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни фирми,
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, придобиване и управление на дялове, акции, облигации и други държавни и фирмени ценни
книжа, производствена, дистрибуторска, вътрешнои външнотърговска дейности със стоки и услуги,
незабранени със закон, рекламна и издателска
дейност, ноу-хау, инженерингова и маркетингова
дейност, туристически услуги, търговия с недвижими
имоти, планиране, строително-монтажна дейност,
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Джоана Добрева
Георгиева и се управлява и представлява от Лилия
Борисова Добрева.
42453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ
акаунт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2,
бл. 209, вх. 13, ет. 4, ап. 24, 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, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, счетоводни услуги,
консултантска дейност, информационно обслужване,
медийна продукция и дейности, покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
вкл. и с цел продажба и отдаване 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, както и друга дейност по
смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Диляна Иванова Янчева, която го
управлява и представлява.
42454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16189/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юксел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Вашингтон 49,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешно- и
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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, алкохол
и алкохолни продукти, производство и търговия с
мебели, всички видове вътрешно битово и офис
обзавеждане, текстилни и кожени изделия, строителни материали, оръжие и материали и аксесоари
за лов и риболов, химически препарати и торове,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, производство и търговия с
хранителни 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
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тахсин Юксел, който го управлява и
представлява.
42455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16169/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арпино“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Шейново 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строително-монтажна дейност, управление и стопанисване
на недвижимо имущество, управление и изпълнение на услуги в различни области, туристическа и
транспортна дейност, търговско представителство
(комисионерство, посредничество и агентство) в
страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни,
комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски
сделки и операции, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„С.П.Д.“ – ООД, и Стоянка Тодорова Мрънкова,
която го управлява и представлява.
42456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16021/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виртуална медия
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 150,
вх. В, ап. 168, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени стоки и стоки за потребление, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопански произведения от растителен и
животински произход и стоки на хранително-вкусовата промишленост, маркетинг, ноу-хау, информационна и програмна дейност, международен и
вътрешен туризъм, спедиторска дейност, търговско
посредничество, представителство и агентство на
български и чуждестранни фирми и физически
лица в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, строителна, външнотърговска,
посредническа дейност и сделки с недвижими имоти, издателска и импресарска дейност, рекламни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Камен Тодоров
Червеняков и Жанета Кирчева Баирева, които го
управляват и представляват.
42457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14468/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инекс 4“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Голо бърдо 16 – 20, вх. Б,
с предмет на дейност: управление на недвижима
собственост и движима собственост, покупка, строеж
и сделки с недвижими имоти, производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия,
международен и вътрешен транспорт, туристическа
дейност, сервизна дейност, консултантска и рекламна
дейност и различни видове услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Йорданов Дочев, Кирил Маринов
Димитров, Георги Красимиров Ангелов и Димитър
Маринов Димитров и се управлява и представлява
то съдружниците заедно и поотделно.
42386
Софи йск и ят г ра дск и с ъд доп уск а поп ра вка на явна фактическа г решка в решение от
25.IХ.2007 г. по ф.д. № 13994/2007 по партидата на
„М. плод.Б“ – ООД, относно района на седалището,
като вместо „район „Възраждане“ следва да се чете
„район „Илинден“.
42387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15909/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пойнтвю
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис
I № 44Б, партер, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, отдаване под наем
и управление на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ройстън Дъглас Коул и Джанет Барбара Коул
и се управлява и представлява от Артур Саркис
Асланян.
42388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к. Белите
брези, бл. 22, ет. 9, ап. 24, с предмет на дейност:
проектиране, производство и търговия със стоки
и услуги с изключение на забранените със закон,
счетоводни услуги, копирни услуги, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, управление на недвижими имоти,
всякакви форми на обучение, вкл. организиране и
провеждане на шофьорски курсове, езиково обучение и компютърна грамотност, външнотърговска,
складова и лизингова дейност, спедиционна, транспортна и превозна дейност, вътрешен и международен туризъм, консултантски, информационни и
инженерингови услуги, рекламна дейност и дизайн,
хотелиерска и импресарска дейност, полиграфическа
дейност, поддръжка и експлоатация на съоръжения
за продажба на горива и автомивка, търговско
посредничество, представителство и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Росица Парушева Тракийска, която го управлява и представлява.
42389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йорданов
дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 114, вх. Г, ет. 6, ап. 84, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия със стоки от всякакъв
вид, търговия с изделия от благородни метали и
скъпоценни камъни от местно производство и от
внос, продажба на златна и сребърна бижутерия,
производство, изработка, преработка и ремонт на
изделия от благородни метали, вътрешнотърговски
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни,
търговско представителство, агентство и посредничество, маркетингова и рекламна дейност, туристическа и туроператорска дейност и всички видове
услуги за населението, производство и търговия с
хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, всякаква дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Владислав Ефремов Йорданов, който го управлява и представлява.
42390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15729/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Супер девелопърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Н. В. Гогол 23, ет. 3,
ап. 8, с предмет на дейност: производство и търговия
с незабранени със закон стоки, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност при покупко-продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, ремонт
на сгради, лизинг, хотелиерство и ресторантьорство, външноикономическа дейност, спедиторска и
рекламна дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, услуги на населението и
всичко друго незабранено със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Башар Султан и Мохамед Абдулрахим
Мохамед Али Джанахи и се управлява и представлява от Зорница Георгиева Султан.
42391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15831/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Интер про 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза 9 – 11,
ТБЦ „София 2000“, ет. 2, офис 8, с предмет на
дейност: посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, маркетингови, консултантски,
информационни, програмни, рекламни и други
услуги в областта на недвижимите имоти, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, импресарски
и други услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
разпространение и продажба на произведения на
изкуството (без паметници на културата), всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мануел Андрес Мартин, Стефан Ботев
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Христов и Румяна Христова Михова и се управлява
и представлява от Стефан Ботев Христов и Румяна
Христова Михова заедно и поотделно.
42392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 10870/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стил
строй метал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Акация
12, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска
дейност, вътрешна и външна търговия, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Роберт Георгиев Ненов, който го управлява и представлява.
42393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15275/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Промакссис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Константин Величков 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, с
предмет на дейност: разработване, продажба и
поддръжка на информационни и ул. електронни
системи и устройства, софтуер, хардуер и интернет приложения и атрибути, електронна търговия,
предоставяне на услуги, трансфер на технологии,
ноу-хау, производство и търговия с компютърна
и електронна техника, офис оборудване и консумативни материали за тях, консултантски услуги,
маркетинг, реклама, търговско представителство
и посредничество, 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
Николай Валентинов Чолаков, който го управлява
и представлява.
42845
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 14739/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Просперитет – БК“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Зона Б-5, бл. 5, вх. В, ет. 1, ап. 84, с предмет на
дейност: реализиране на проекти, свързани с инвестиции в сферата на недвижими имоти, строителство,
инфраструктурни проекти, както и в сферата на
образованието, специализации, както и в промишлено и гражданско производство на строителни
материали и стоки за бита, преки инвестиции
в селскостопански отрасли и животновъдство,
рибовъдство, дивечовъдство и всичко свързано с
туристическия отрасъл, хотелиерство, етнобитов,
конгресен и масов туризъм, както и всякакви други
търговски дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 налични поименни
акции с номинална стойност 100 лв. всяка една,
със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав:
Ивайло Георгиев Арбитов – изпълнителен директор,
Иван Христов Христозов – председател, Венелин
Ралев Василев – зам.-председател, Филип Йорданов
Андонов, Валентин Василев Петров, Ангел Стоянов
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Петров и Кирил Георгиев Василев, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Ивайло
Георгиев Арбитов.
42846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 3162/2007 вписва промени за „Сингулар“ – АДСИЦ: заличава като членове на съвета
на директорите Иван Нанев Иванов и Цветелина
Здравкова Григорова; вписва като членове на съвета
на директорите Илия Василев Василев, Иван Денчев
Ненков, Джей Александър Джонстън и Джейсън
Лайл Кук; дружеството е със съвет на директорите
в състав: Джейсън Лайл Кук – председател, Илия
Василев Василев – зам.-председател, Иван Денчев
Ненков, Джей Александър Джонстън и Пейо Иванов Николов; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Пейо Иванов Николов и
председателя на съвета на директорите Джейсън
Лайл Кук заедно и поотделно; вписва изменение и
допълнение на устава на дружеството, приети на
ОС на акционерите, проведено на 31.VIII.2007 г.
42847
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. № 2224/2000 вписва промени за „Стоматологично здраве 3 – Амбулатория за групова първична
извънболнична стоматологична помощ“ – ООД:
вписва промяна на наименованието на „Дентално здраве 3 – Амбулатория за групова първична
извънболнична дентална помощ“ – ООД; вписва
промяна в предмета на дейност: осъществяване на
извънболнична дентална помощ чрез диагностика,
наблюдение, профилактика, лечение, рехабилитация и консултации на пациенти, предписване на
лабораторни и други видове изследвания, дентални
дейности и манипулации, както и такива търговски
сделки, които са необходими за осъществяване на
дейността по обслужването на пациентите.
42848
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14041/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бул
био – НЦЗПБ“ – ЕООД.
42849
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. № 6982/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „ЗОФ (Здраве,
обучение и фармация) Здраве“ – АД.
42850
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. № 7147/2001 вписва промени за „Декра – 7“ – ООД: изключва съдружника Любомир
Димов Желязков, като дяловете на изключения
съдружник се поемат от съдружника Петър Иванов
Денков; дружеството продължава дейността си като
„Декра – 7“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Петър Иванов Денков; вписва
нов учредителен акт.
42851
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. № 338/2003 вписва промени за „Счетоводна
къща Универс консулт“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Иво Бенчев Гановски; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Иво Бенчев Гановски на Боряна
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Иво Гановска; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Боряна Иво Гановска;
дружеството ще се управлява и представлява от
Боряна Иво Гановска.
42852
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. № 8546/2004 вписва промени за „ПОРР солюшънс“ – ЕООД: премества адреса на управление в
София, район „Илинден“, ул. Кукуш 1, ет. 2; вписва
промени в учредителния акт.
42853
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. № 8876/2004 вписва промени за „Евротранс – Г“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Слатина“, ул.
Коста Лулчев 58Б.
42854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15114/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мели козметикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Мила Родина, бл. 11,
вх. Б, ет. 5, с предмет на дейност: производство,
търговия, внос, износ на продукти от козметиката
и парфюмерията, покупка, строеж, изграждане и
експлоатация на складови бази, извършване на
бартерни и външнотърговски сделки, комисионни
и консигнационни сделки, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни, спедиционни и
складови сделки и услуги, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Малена Стефанова Ангелова,
която го управлява и представлява.
42763
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. № 10 080/20 07 вписва п ромени за „Ту
гоу“ – 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 (рег. по ф.д. № 13272/2007); вписва
нов учредителен акт.
42764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 14734/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ВП – консулт – 07“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, бл. 188, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност:
специализирано счетоводно предприятие – организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети,
консултантска дейност, както и всяка друга дейност,
която не е забранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Димитринка Костадинова Венкова и Цветан
Тодоров Петров и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
42765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14579/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Трайна слава“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Филиповци, бл. 64,
ап. 2, с предмет на дейност: таксиметрови услуги,
търговска дейност в страната, външнотърговска дейност – внос и износ на стоки и услуги, транспортна
и строителна дейност, шивашки услуги, хлебарство,
сладкарство, посредничество, търговия и ремонт на
всички видове електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Славчо Славчев
Славчев, който го управлява и представлява.
42766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15203/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „В – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: производствена дейност,
производство и търговия с химически и металургични продукти, авторемонтни услуги, вътрешна
и външна търговия, внос, износ и реекспорт на
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, строителна
дейност, пътнически и товарни услуги в страната
и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти, рекламна дейност, обработване, гравиране
и търговия с ювелирни предмети и бижутерия и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Венета Тончева Влахова, която го управлява и
представлява.
42767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14613/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дует“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Васил Левски 106, с предмет
на дейност: търговия с цигари, алкохол и сладки
изделия, вътрешна и външнотърговска дейност,
посредническа дейност, търговия с недвижими
имоти, внос, износ, ноу-хау, отдаване на жилищни
и нежилищни площи под наем, интернет, маркетинг, туристическа, строителна, транспортна,
програмно-техническа и всякаква друга дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Невена
Славеева Клисурска и Милена Ивова Момчева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
42768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14809/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Алексон – Ник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Любен
Каравелов 65, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и по-
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средничество, 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 Пенка Николова Петрова, която го
управлява и представлява.
42769
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14644/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Идея за създаване“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 39, с
предмет на дейност: рекламна агенция, дизайн,
уебдизайн и софтуерни решения, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, търговия в
страната и в чужбина, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, счетоводна, хотелиерска, рекламна,
информационна, импресарска или предоставяне на
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
издателска или печатарска дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ресторантьорство и кафе-аперитиви, разкриване на
мрежа от магазини и всякаква друга незабранена
със закон търговска и производствена дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Звезделина Димитрова Недялкова
и Светлин Николов Колев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
42770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15215/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мега
маркет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 912,
вх. В, ет. 6, ап. 63, с предмет на дейност: внос и
износ на стоки и услуги, транспортна и спедиторска
дейност, таксиметрови услуги, покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство и предприемаческа
дейност, търговия (вътрешна и външна) с всякакви
стоки, позволени със закон, туризъм, финансов
мениджмънт и маркетинг, рекламна дейност, представителство, посредничество, дистрибуторство,
извършване на консултантски и всякакви други
незабранени услуги, производство на позволени
със закон стоки, всякаква друга търговска дейност,
която е в съответствие със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Аристидис
Канакакис, който го управлява и представлява.
42778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15359/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Стим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Сердика,
бл. 16, вх. 1, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия на всякакви стоки
на едро и дребно, авторемонтна и автокозметична
дейност, представителство (без процесуално) и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, агентство и маркетинг,
реклама, информационни, програмни, комисионни
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услуги, производство, счетоводна и консултантска
дейност, реекспорт, бартер, лизинг и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Станил Станиславов Станилов, който го управлява и представлява.
42779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14944/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Такс
адвайзърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 603, вх. Г, ап. 57, с предмет на дейност:
консултации в областта на данъчното и счетоводното, както и свързаното със социалното и здравното осигуряване законодателство, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, комисионна, маркетингова,
рекламна, производствена, лизингова, хотелиерска,
ресторантьорска, транспортна, спедиторска, издателска и разпространителска дейност, наемане и
отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица и
всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Веселина Сотирова Симова, която го
управлява и представлява.
42780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14325/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БП
травел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна
поляна 2, бл. 47П, вх. 1, ет. 8, ап. 24, с предмет
на дейност: търговска и посредническа дейност в
страната и в чужбина, изработване на художествени
произведения, туристическа, транспортна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, недвижими имоти,
строителство и ремонт, организация и провеждане
на курсове по обучение и квалификация и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Евгений
Илиев Вангелов, който го управлява и представлява.
42781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15331/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Компания за
развитие Смолян“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, кв. Южен
парк, бл. 91, вх. А, партер, с предмет на дейност:
управление на проекти, строителство, 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 дейност, както и други
дейности, незабранени от законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Емил Димитров
Балев и Спаска Василева Славова и се управлява
и представлява от Емил Димитров Балев.
42782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15491/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дру жество с ограничена отговорност
„Фико – Филипови“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 505, вх. В, ет. 2, ап. 60, с предмет на дейност:
вътрешен и международен транспорт, счетоводна
дейност, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, 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 Ивайло Георгиев Филипов, който го управлява и представлява.
42783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14862/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Венервалд
риъл естейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, Централна
автогара, бул. Мария-Луиза 100, с предмет на дейност: вътрешнотърговска и външноикономическа
дейност, вкл. внос, износ, бартер, реекспорт, обменни и други специфични външнотърговски сделки,
пласментно-снабдителна дейност, търговска дейност
чрез разкриване на магазини за канцеларски стоки
в страната, вкл. и в свободните икономически зони,
представителска и посредническа дейност на български и чуждестранни фирми и физически лица,
сдружаване и делово участие в чужди и смесени
фирми в страната и в чужбина, инвестиционна,
проектантска и строително-монтажна дейност,
производство и реализация на програмни продукти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Майкъл Венервалд Гертсен,
който го управлява и представлява.
42784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16034/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ККК
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Княгиня Клементина, бл. 193, вх. Д, ап. 123, с предмет
на дейност: комплексно строителство, сделки с
недвижими имоти, инженерингова дейност, пред
приемаческа дейност, производство на стоки с цел
продажба, транспортна, спедиционна, консултантска
дейност, вътрешна и външна търговия, внос и износ
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 Христо Николов Кочев, който
го управлява и представлява.
42795
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8087/99 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Трио
старс“ – ЕАД.
42796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 3617/99 вписва промени за
„Хуфу“ – ООД: деноминира капитала на дружество-
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то от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера
на дяловете; вписва прехвърляне на всичките 50
дружествени дяла от капитала на „Хуфу“ – ООД
(собственост на Димитър Стоянов Атанасов и
Константин Стоянов Атанасов), на „Хуфу инженеринг“ – АД; заличава като съдружници Димитър
Стоянов Атанасов и Константин Стоянов Атанасов;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Хуфу инженеринг“ – АД; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хуфу“ – ЕООД; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Красно село“, бул. Акад. Иван Гешов 46, вх. Б, ет. 7,
ап. 23; дружеството се управлява и представлява
от управителя Димитър Стоянов Атанасов; вписва
изменение на дружествения договор.
42797
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. № 15600/2006 вписва промени за „Де юре
легаконсулт“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Де юре легаконсулт“ – ЕООД, на
„Клок адвертайзинг“ – ЕООД.
42798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 11533/2006 вписва промени за „Хюндай
финанс“ – АДСИЦ: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено
на 18.IХ.2007 г.
42799
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 3.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11282/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ес и
Ел груп“ – ООД.
42800
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. № 1210/2003 вписва промени за „Ти Ейч
Си“ – ООД: допълва предмета на дейност с „техническо обезпечаване на концерти, митинги и др.
(отдаване на апаратура за професионално озвучаване, сценично-ефектно осветление и професионална
сцена под наем), производство и внос на професионална аудиотехника, рент-а-кар (отдаване на автомобили – лимузини под наем), транспортна дейност,
импресарска, продуцентска дейност (съобразно
изискванията на законодателството на Република
България), осигуряване на артисти за участия,
звуко- и видеозаписна дейност, организиране на
концерти и културни мероприятия, организиране
на спортни прояви, вътрешна и външна търговия,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон“; вписва нов дружествен договор.
42801
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. № 2800/2006 вписва промени за „Ванел
2006“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Апостол Тодоров Тодоров на Георги
Николаев Григоров; заличава като съдружник и
управител Апостол Тодоров Тодоров; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ванел 2006“ – ЕООД;
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едноличен собственик на капитала е Георги Николаев Григоров, който управлява и представлява
дружеството; вписва учредителен акт.
42802
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. № 8983/2003 вписва промени за „Авва консулт
инженеринг“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление в София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 148, вх. 1, партер, офис 1; вписва промяна в
дружествения договор.
42803
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф.д. № 7392/2002 вписва промени за „Слънчеви
лъчи трейд“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Средец“, ул. Княз
Александър Батенберг 1, ет. 1, стая 11; вписва
промяна в учредителния акт.
42804
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. № 9986/2002 вписва промени за „Петрум
бау“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Петко Благоев Стойчев на Ивайло Михайлов Михайлов; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Петко Благоев Стойчев;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Ивайло Михайлов Михайлов, който
управлява и представлява дружеството; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
42805
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. № 4532/2007 вписва промени за „Чепино
холидейз“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.
42806
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 11862/2007 вписва промени за „Алмагест“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
18 600 000 лв. на 29 600 000 лв. чрез издаване на
нови 110 000 привилегировани акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв.; заличава като
членове на съвета на директорите Иво Нинов Георгиев и Доника Веселинова Ненчовска; вписва
като членове на съвета на директорите Людмил
Георгиев Александров, Ирина Георгиева Лилова и
Юлиан Михайлов Белев; дружеството е със съвет
на директорите в състав: Людмил Георгиев Александров – изпълнителен директор, Николай Недков
Добрилов – председател, Ирина Георгиева Лилова,
Камен Храниславов Евлогиев и Юлиан Михайлов
Белев – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява от изпълнителните директори Люд
мил Георгиев Александров и Юлиан Михайлов
Белев заедно и поотделно; вписва изменение на
устава, прието на ОС на акционерите, проведено
на 27.IХ.2007 г.
42807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сигмалинкс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Петко
Тодоров 7, вх. А, ет. 7, ап. 14, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия на едро и дребно с
всякакви стоки, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови, лицензионни и сделки с
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интелектуална собственост, хотелиерски, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
търговско представителство и посредничество,
предприемаческа дейност, придобиване, продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска дейност, както и всякакви други търговски
дейности, за чието осъществяване не съществува
законова забрана или ограничение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елена Найденова Николова,
която го управлява и представлява.
42818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15467/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Командос гард“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Цар Симеон 164, с предмет на
дейност: охранителна дейност във всичките є форми
(след получаване на лиценз), обучение на кадри
в областта на охранителната дейност и бодигардинга (след получаване на лиценз), маркетингова,
рекламна и импресарска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти,
вътрешно и външно проектиране, строителство и
вътрешен дизайн, инвестиране и консултантска
дейност в областта на строителството, лизингови
сделки (след получаване на лиценз), всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юлий Григоров Абаджиев и Владимир Горбунов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
42819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 1798/91 вписва промяна за „Напоителни
системи“ – ЕАД: вписва намаление на капитала
на дружеството от 21 815 915 лв. на 21 106 727 лв.
чрез обезсилване на 709 188 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
42820
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. № 1798/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД.
42821
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 18424/92 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Агропроинженеринг“ – АД.
42822
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 22016/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Българска
енергетика“ – АД.
42823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15287/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Агро проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Инлинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 373, вх. Г, партер, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във
всички форми и с всякакви стоки, разрешени със
закон, счетоводни услуги, внос и износ, търговско
посредничество и представителство, комисионна
дейност, експлоатация на търговски обекти, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петко
Стоянов Каленов и се управлява и представлява
от управителя Данаил Енчев Йорданов.
42824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15293/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ред пауър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Константин Кисимов 2А, с предмет на
дейност: авторемонтна и сервизна дейност, търговия
с резервни части и консумативи, представителство
и посредничество, транспортна, таксиметрова,
спедиционна, рекламна дейност, организиране и
администриране на спортни състезания, на школи
и курсове по автоучебна, тренировъчна и състезателна дейност, консултантска дейност във всички
сфери на законодателството, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Владимир Василев Цветков, Цветомир
Василев Станчев и Ивайло Феодоров Русинов и се
управлява и представлява от Владимир Василев
Цветков.
42825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14732/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Анек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 238,
вх. А, ет. 7, ап. 13, с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, превозна, лицензионна и
дейност в областта на авторските права и интелектуалната собственост, софтуерни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг,
консултантска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Алекси Милков Иванов, който го
управлява и представлява.
42826
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15038/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Веста
контрол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх
18, с предмет на дейност: строителен надзор (след
получаване на съответния лиценз), както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли-
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чен собственик на капитала Димитър Любомиров
Димитров и се управлява и представлява от управителя Татяна Димитрова Дешева.
42827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15097/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Магнет
Асошиейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, 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., с едноличен собственик на
капитала Никола Сюзан Роудс, който го управлява
и представлява.
42495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15549/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дермикос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бл. 234, вх. Г, ет. 4,
ап. 16, с предмет на дейност: дейности, свързани с
внос, износ и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
на козметични продукти и други стоки, реклама
и продажба на козметични продукти и други стоки, лизингови и консултантски услуги, търговско
посредничество и представителство, комисионни
и спедиционни услуги, сделки с интелектуална
собственост, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Калоян Георгиев Николов, който го управлява и
представлява.
42496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15572/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Светин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Калиманци 63, с
предмет на дейност: счетоводна и консултантска
дейност, както и всякакви други дейности, незаб
ранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Светла Богданова Тодорова-Тинева,
която го управлява и представлява.
42497
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. № 13230/2007 вписа промени за „Тайлс
Ко“ – ЕООД: заличава като управител Ивелина Василева Василева; вписва като управители Кристиан
Михаел Мрук и Тамаш Наги, които ще управляват
и представляват дружеството поотделно.
42498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15753/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иммо мени
джмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Владайска 8, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строеж, обзавеждане, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, строителна дейност,
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производство и търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, консултантска, транспортна,
спедиторска и посредническа дейност, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен
туризъм, както и дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 2 505 000 лв., внесен с непарична вноска
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза,
приета с определение от 8.Х.2007 г. на СГС, по дело
№ 501/2007, със съдружници Михаил Михайлов
Иванов и Димитър Василев Димитров и се управлява и представлява от Росен Стефанов Велков.
42499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15624/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Едавепи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 562, ап. 24,
с предмет на дейност: доставка и търговия с френски хранителни продукти, както и извършването в
страната и в чужбина на всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Давид Франсоа Епиван,
който го управлява и представлява.
42500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15326/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сайт
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Гюешево 83, 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, транспортна дейност,
превозни услуги, спедиция, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
производствена дейност и строителство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Уинслоу
дивелъпмънтс“ – ООД (рег. по ф.д. № 6731/2004
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от управителя Тодор Петров Тодоров.
42501
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. № 7744/2007 вписа промени за „Кама Балкани“ – ООД: заличава като управител Адриан
Иванов Трънкаров; вписва като управител Димитър
Емилов Димитров; дружеството ще се управлява
и представлява от Димитър Емилов Димитров.
42502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15344/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дани
Ем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Рудината
8, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
със стоки и услуги, консултантска, технологична и
инженерингова дейност в областта на компютърните и информационните технологии, издателска
дейност, покупка на движими и недвижими вещи с
цел продажба, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, производство на стоки и услуги с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, застрахователна, информационна, превозна, проектантска, туристическа дейност, търгов-
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ско представителство и агентство, хотелиерство и
ресторантьорство, строително-ремонтна дейност,
производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, посредничество и агентство на
наши и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, вкл. и реекспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Методиев Малинов,
който го управлява и представлява.
42503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14537/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сентрал А 22“ – 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, т ърговско
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. 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.
42771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лайфстайл – меропри яти я, кет ъринг, декорации“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Парчевич 32, партер,
с предмет на дейност: организация на празнични
мероприятия, кетъринг, декорации, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина,
строителство, ремонтно-реставраторски сделки и
услуги, експертно-оценъчни сделки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки
и услуги и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Сергей Атанасов, който
го управлява и представлява.
42772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15637/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амазонс
Виктори“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин
72, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на хранителни стоки, селскостопанска
продукция, промишлена продукция, бижутерия,
кинкалерия и галантерия, парфюмерия, трикотаж
и конфекция, тютюневи изделия, алкохолни (без
собствено производство) и безалкохолни напитки,
захарни и сладкарски изделия, закуски, кафе и чай,
хотелиерство, ресторантьорство, забавни електронни
игри (без хазарт), бръснарство, фризьорство и козметика, хигиенни услуги, правни (без процесуално
представителство), счетоводни, административни
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и данъчни услуги, разпространение на вестници и
списания, книжарски изделия, спортни принадлежности и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Юлия Кирилова Дерменджиева, която
го управлява и представлява.
42773
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. № 1346/2007 вписа промени за „Ай Ти
пропъртис“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Ай Ти пропъртис“ – ЕООД, на „Асетс
консулт“ – ЕООД; вписва промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Триадица“,
ул. Лавеле 38, ет. 1.
42774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15080/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уелш
файненшъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Н. Й. Вапцаров, ЕКСПО 2000, с предмет на дейност: внос и
износ на стоки и услуги, търговско посредничество
и представителство на други дружества, придобиване
на акционерно или управленско участие в други
дружества, маркетингова и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
325 410 лв., внесен с непарична вноска на стойност
325 415 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 14.IХ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение, 8
състав, по дело № 354/2007, с едноличен собственик
на капитала и управител Филип Йейтс Уелш, който
го управлява и представлява.
42775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14951/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пуулмекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, ж.к. Ботунец 2, бл. 1,
вх. В, ет. 4, ап. 64, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради, съоръжения, плувни
басейни, сауни, парни бани и филтърни инсталации
за плувни басейни, продажба на консумативи и
химикали за поддръжка и пречистване на плувни
басейни, В и К услуги, производство, вътрешна и
външна търговия със стоки за бита, дрехи и обувки,
хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство,
реклама и мениджмънт, транспортни, преводачески
и компютърни услуги, търговско представителство
и посредничество, 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 и
управител Кирил Христофоров Тишев, който го
управлява и представлява.
42776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15839/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Рейди Вил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 305, вх. А, ет. 8, ап. 35, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програм-
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ни 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 Виолин Василев Борисов, който го управлява
и представлява.
42777
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. № 11302/2005 вписва промени за „Бриджит“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Красно село“, бул.
Ген. Едуард И. Тотлебен 35 – 37, офис 5, в район
„Витоша“, ул. Белмекен 8, ап. 2.
42680
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. № 11961/2005 вписва промени за „Финексин“ – ООД: вписва като управител Григор Митьов
Бончев; дружеството се управлява и представлява
от управителите Иван Денчев Събев и Григор Митьов Бончев заедно и поотделно; вписва промени
в дружествения договор.
42681
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 11107/2005 вписва промени за „Алфа дивелопмънтс“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 15 550 000 лв. на 35 550 000 лв. чрез
издаване на нови 20 000 000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.;
вписва промяна на устава, приета с протоколно
решение от 3.Х.2007 г.
42682
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. № 13728/2005 вписва промени за „Аста бридж
интернешънъл пропъртис“ – ЕООД: заличава като
управител Антон Стойков Панкев; вписва като
управител Георги Бончев Павлов, който управлява
и представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
42683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15247/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пепино“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Бенковски 45, с предмет
на дейност: производство и търговия с хранителни
стоки, сладкарски продукти, тестени изделия и
закуски, кафе услуги, производство и продажба на
алкохолни и безалкохолни напитки, хотелиерство,
ресторантьорство, обществено хранене, вътрешен
и международен транспорт, вътрешна и външна
търговия, производство и продажба на промишлени
стоки и стоки за широко потребление, производство,
изкупуване, преработка, реализация и продажба
на селскостопанска продукция от животински и
растителен вид, строително-монтажна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически, рекламни, информационни
и програмни услуги и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Антон Асенов Атанасов,
който го управлява и представлява.
42684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15605/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „С.С.
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престиж“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Малашевци, ул.
Сини камъни 19, с предмет на дейност: търговия в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стоян Славчев Ангелов,
който го управлява и представлява.
42685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 9282/2000 вписва промени
за „Българияпак“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „Българияпак“ – ЕООД, на
„Петрузалек“ – ЕООД; вписва като управител
Мартин Курц; дружеството се представлява от управителите Мартин Курц и Мариян Николов Петров
заедно и поотделно с изключение на всеки един от
изброените по-долу случаи, в който управителите
представляват дружеството единствено заедно, а
именно при: подписване и изпълнение на договори за покупка, които са свързани с дейността на
дружеството, за сума над 100 000 евро на година;
подписване и изпълнение на договори за покупка,
които не са свързани с дейността на дружеството,
за суми над 10 000 евро за всеки отделен договор;
подписване и изпълнение на договори за покупка
на активи в размер над 30 000 евро за всеки отделен договор; подписване и изпълнение на всеки
вид договор с консултанти, одитори, посредници,
брокери и др. независимо от размера на сумата на
договора; подписване и подновяване на договори
за лизинг и наем в случай, че годишните наемни
плащания надвишават 30 000 евро за целия обект
(актив) независимо от броя на договорите във
връзка с това; за суми над 100 000 евро на година
се изисква предварително писмено съгласие на
едноличния собственик; за договори за наем или
лизинг за срок над 3 месеца се изисква упълномощаване от страна на едноличния собственик;
ликвидни депозити в размер до 50 000 евро и за
период не по-дълъг от 12 месеца във всеки отделен
случай; подписване, изменяне или прекратяване
на трудови договори особено относно размера
на възнаграждението, бонус и други привилегии,
единствено след предварително писмено одобрение
от страна на едноличния собственик; въвеждане
на и/или изменение на указанията за лично ползване на служебни автомобили и/или дружествена
собственост (телефони, тефтери, интернет устройства и др.); решения относно организационната
ст ру кт у ра и/или длъж ностни характеристик и,
откриване, закриване или преместване на клонове
(без юридическо лице), външни офиси и/или складове; завеждане на правни спорове и приемане на
условия по споразумения от особена важност (а
именно персонал, управление, големи международни
клиенти и доставчици) или със сума, надвишаваща
5000 евро; опрощаване на дълг с размер над 5000
евро до 50 000 евро, ако задължението не е просрочено; продажба на дълготраен материален актив,
собственост на дружеството, с отчетна стойност в
размер 5000 евро или по-малко; отчетната стойност
следва де се разбира като действителната нетна
цена на придобиване минус обичайно натрупаната
амортизация от датата на продажбата; откриване
или промяна на кредитни линии в банки независимо от сумата изисква предварителното писмено
одобрение на едноличния собственик; всеки друг
правен акт, който признато и в значителна степен
излиза извън рамките на обичайната търговска
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дейност на дружеството; изготвяне и представяне
на ежемесечен план за управление на средствата
пред управителните органи на „Петрузалек груп“;
вписва нов учредителен акт.
42686
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. № 4290/2002 вписва промени за „Борогруп
травел Лондон“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, ул. Николай Гогол 10, ет. 2, ап. 10; вписва
нов учредителен акт.
42687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сиджи – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 468, вх. 2, ет. 1, ап. 30, 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, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
охранителни услуги (след лиценз), 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 Георги Александров Мангуров, който го управлява и представлява.
42372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15535/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Каза
Италияна“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 95, вх. 1, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
далекосъобщения чрез изграждане, поддържане
и използване на далекосъобщителни мрежи и/
или предоставяне на далекосъобщителни услуги
(съгласно законовите изисквания), строителство,
хотелиерство, заведения за обществено хранене,
туристическа дейност (съгласно законовите изисквания), посредническа дейност между български и
чуждестранни юридически лица, външнотърговска
дейност, транспортни услуги, рекламна дейност
(съгласно законовите изисквания) и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Веселин Николов Костов, който го управлява и представлява.
42373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15711/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„БЖС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, бул. Цариградско
шосе, 7 км, Хайтек парк – ИЗОТ, ет. 1, офис 103,
с предмет на дейност: информационна, рекламна,
издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, извършване на всякакви услуги и други
дейности, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала Галина Кабенкова и се управлява и представлява от Стефан
Росенов Попадиин.
42374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16022/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бултрейд пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Евлоги Георгиев 100,
ет. 6, ап. 19, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия,
строителство, ремонт и сделки с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа
дейност, пътнически и товарни услуги в страната
и в чужбина, рекламна дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Христо Цветков Петков, Румян Владимиров
Лазаров и Валентина Владимирова Славкова и се
управлява и представлява от Христо Цветков Петков.
42375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15212/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кретим“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Шипка 25, ап. 3, с предмет на дейност: услуги и консултации за основна и допълнителна строителна дейност, както и за всички
други възложители, имащи нужда от консултации,
конструкции и визуализации, извършване на други
дейности, които са в пряка или непряка връзка с
основния предмет на дейност на дружеството, поспециално да придобива, обременява, прехвърля
и управлява собственост върху недвижими имоти,
да взема участие в други дружества или да се обединява с тях, да изгражда клонове в страната и в
чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
20 000 лв., със съдружници „Аланс“ – АД, Швейцария (рег. по ф.д. № СН-270.3.013.267.2/2003 г. в
търговския регистър на кантон Базел), Христо Чав
даров Димитров и Бони Евлогиев Бонев. Управлява
се и се представлява от „Аланс“ – АД, Швейцария,
представлявано от Ханс-Даниел Винклер, и Христо
Чавдаров Димитров заедно и поотделно, като всеки един от управителите представлява и подписва
дружеството: еднолично – за задължения и други
договорни отношения на стойност до 5000 лв. вкл.,
а за договори и сделки над 5000 лв. управителите
представляват дружеството заедно.
42376
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16112/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гаал“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 24, вх. А, ап. 2, с предмет
на дейност: производствена и търговска дейност
на едро и дребно в страната и в чужбина с всички
незабранени със закон стоки, в т.ч. по интернет и
електронен път, транспортни и спедиторски услуги
в страната и в чужбина, посредническа дейност,
агентство и търговско представителство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Габриел Стилианов Пушкаров и Александър
Петров Недялков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
42377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14092/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Орманов естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Сухата река, ул. Тодорини
кукли, бл. 219, ет. 9, ап. 156, с предмет на дейност:
търговия и посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти в страната и в чужбина и всякакви
други дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Красимир
Благоев Орманов и се управлява и представлява от
управителя Димитър Благоев Орманов.
42378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15372/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хиената“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 316, вх. Б,
ет. 5, ап. 29, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, строително-ремонтна дейност, производство
на селскостопанска и друга продукция, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност, рекламна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Андрей Емилов Делчев,
който го управлява и представлява.
42531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15416/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„МТК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5,
бл. 533, вх. Б, ет. 1, ап. 22, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с позволени със закон
стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници и товари,
автомонтьорство и автосервиз, пътна помощ, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопански произведения, преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността,
търговия с всякакви вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки,
обмен на валута, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска
продукция, търговско представителство, агентство
и посредничество, туристическа и туроператорска
дейност, всякакви услуги за населението, други
дейности, незабранени със закон или подзаконов
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антоанета Иванова Тенчева, която
го управлява и представлява.
42532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 141, а л. 5 ТЗ с решение о т
12.Х.2007 г. по ф.д. № 11159/99 вписа промяна
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за „Бест – 7“ – ООД: заличава като управител
Лора Евгениева Рашева.
42533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 15105/2000 вписа промени
за „Синовейт“ – ЕООД: заличава като управител Никос Росидис; вписва като управител Кърт
Линтън Томпсън; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Хан
Аспарух 5.
42534
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г.
по ф.д. № 1524/2000 вписа промени за „Юнайтед дринкс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Виолета Тодорова Попова
на Борислав Светославов Иванов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Виолета Тодорова Попова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Борислав Светославов Иванов; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, бл. 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7; дружеството ще се
управлява и представлява от Борислав Светославов
Иванов; вписва нов учредителен акт.
42535
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. № 1321/2002 вписа промени за „Ардженте“ – ЕООД: заличава като прокурист Цветанка
Спасова Димитрова; дружеството ще се управлява
и представлява от Цветелина Василева Недялкова.
42636
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. № 8129/2002 вписа промени за „Пепинас“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Станислав Валентинов Киров на Атанас
Ангелов Серафимов; заличава като съдружник
Станислав Валентинов Киров; дружеството продължава дейността си като „Пепинас“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Атанас Ангелов
Серафимов; дружеството ще се управлява и представлява от Атанас Ангелов Серафимов; вписва
нов учредителен акт.
42537
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. № 9729/2003 вписа промени за „Векинженеринг“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев, бл. 26Е, офис 3; вписва изменение
на учредителния акт.
42538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 7593/2003 вписа промени за „Лийф Булгериа“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Ирина Цветанова Трифонова, Борис
Йорданов Даскалов и Димитър Ганев Маламов;
вписва като член и председател на съвета на директорите Павлина Кирилова Андреева; вписва
като член и заместник-председател на съвета на
директорите Надя Стефанова Узунова-Трифонова;
вписва като член и изпълнителен директор Тодорка

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Илинчева Маркова; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Тодорка
Илинчева Маркова.
42539
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 7202/2004 вписа прехвърляне на предприятието ЕТ „Мърфи – Калоян Рачев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Мърфи 1“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 14303/2007 по
описа на СГС).
42540
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. № 2416/2004 вписа промени за „Експерт
дринкс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Евгени Банков
Станчев; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Евгени Банков Станчев на Борислав Светославов Иванов; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Борислав Светославов
Иванов; премества адреса на управление от ж.к.
Красно село, бл. 201, вх. А, ет. 4, ап. 10, в ж.к.
Лагера, бл. 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7; дружеството ще се
управлява и представлява от Борислав Светославов
Иванов; вписва нов учредителен акт на дружеството.
42541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1473/2004 вписа промени
за „ЕСТИ пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Здравко Игнатов
Шаличев на „Инфинити Пропърти“ – ООД, и 200
дружествени дяла от Йордан Петков Тарашманов
на „Инфинити Пропърти“ – ООД; заличава като
съдружник Здравко Игнатов Шаличев; вписва като
съдружник „Инфинити Пропърти“ – ООД (рег. по
ф.д. № 2618/2004 по описа на СГС); премества седалището и адреса на управление в София, район
„Слатина“, ул. Христо Максимов 6; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Йордан
Петков Тарашманов.
42542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14806/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Плано София“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Гоце Делчев 103, с предмет
на дейност: реклама, маркетинг, консултантска
дейност, производство и търговия с облекла, производство и търговия с всякакви стоки, за които
няма законова забрана, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, т у ристически,
рекламни и информационни услуги, лицензионни
сделки, други търговски дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лиляна
Емилова Дянкова и Йоанис Карапанайотидис и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42630
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15250/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тодисто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 31,
с предмет на дейност: строителство и управление
на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство,
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транспортни услуги, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Божидар
Стоянов Стоянов и Йордан Николов Тодоров и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14983/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
Десижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Ген. Паренсов
26, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и агентство на
български и чуждестранни лица, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Александър Христов Николов, който го управлява
и представлява.
42632
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13369/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пам
медика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Солунска
52, партер, с предмет на дейност: производство и
разпространение на билкови продукти, култивиране
на билки, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Роксандра Димитрова Памукова и се управлява и
представлява от Роксандра Димитрова Памукова
и/или с управителя Димитър Петров Памуков.
42633
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15226/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Медея
фармако 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, бул.
Александър Стамболийски 233, 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 Весела Николаева Кюприбашиева, която
го управлява и представлява.
42634
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14079/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Формула Прима“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Криволак 59 – 61, ет. 2, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, комисионна,
оказионна и антикварна дейност, търговско представителство и посредничество, външноикономическа
дейност, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Катя Филипова
Стоичкова, Пепа Димитрова Момчилова-Колева и
„Деликаекс“ – ООД, и се управлява и представлява от Катя Филипова Стоичкова и Маркос Хосе
Маруган Дутра заедно и поотделно.
42635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14687/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Агри сервиз“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Цветан Радославов 10, ап. 10, с предмет на дейност: производство на оборудване за селското стопанство, оборудване за животновъдството,
производство на всякакъв тип метално оборудване
и сервизна дейност, селскостопанско производство,
преработка на селскостопанска продукция, отглеждане, реализиране, преработка и разпространение в
страната и в чужбина на селскостопански култури
и овошки, земеделие, животновъдство, фуражно
производство и пласмент, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вкл. селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
внос и износ на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, животновъдство,
растениевъдство, услуги в областта на туризма, вкл.
и селски туризъм (след съответно лицензиране),
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
складова, спедиционна дейност, реекспорт, информационни, рекламни, комисионни, издателски и
туристически услуги, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Стефчов Христов и Любомир Василев Щерев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12089/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тера
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Цветна градина 10,
ап. 7, с предмет на дейност: социално-икономически проучвания, бизнес планиране, маркетинг,
инженеринг, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Златка Петрова Първанова,
която го управлява и представлява.
42637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14699/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мария Русева“ – 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 Мария Иванова Русева,
която го управлява и представлява.
42638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15557/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Палацо Италия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Солунска 58Б, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: закупуване, строителство и ремонт на
недвижими имоти от всякакъв вид, продажбата им,
замяна и евентуално възлагане на съдружниците,
закупуване, продажба, замяна на земи и терени,
върху които може да се строи, общо строителство,
собствено и за чужда сметка и за сметка на обществени организации, строителни работи по принцип
както в жилищния сектор, така и в промишления,
поддръжка и експлоатация на недвижими имоти

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

в България и в чужбина, в определените рамки и
условия по закон дружеството може освен това да
извършва всички търговски, промишлени, движими
и недвижими операции, считани за необходими или
полезни за осъществяване предмета на дейност на
дружеството, да дава поръчителства и гаранции,
вещни или персонални, дори и в полза на трети
лица, и да поема дялово и процентно участие – като
няма за цел събиране на обществени спестявания – в
други дружества или фирми, стига тези операции да
не са насочени спрямо обществото, при спазване на
задължителните законови норми, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джовани Росо, Джузепе Рошано, Гуидо
Балоко, Алдо Беллоне, Джорджо Бринджоти, Лука
Фабиети, Антонио Гордзеньо и Джовани Роджеро
и се управлява и представлява от Джовани Росо.
42720
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. № 13568/2007 вписа промени за „Нова сити
дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва като управител Орен
Бар Ной; управители на дружеството са Шабтай
Бар Ной, Якоб Ардити, Добромир Стоянов Добрев и Орен Бар Ной; дружеството се управлява и
представлява от управителите заедно и поотделно
освен в случаите на сключване на договор или
друга правна сделка, която задължава дружеството
за 5000 евро или повече, в който случай за валидността на сделката са необходими подписите на
двама от управителите.
42721
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VIII.2007 г.
по ф.д. № 9839/2007 вписа промени за „Ей Би Джи
пропърти дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Добромир Стоянов
Добрев на „ЗВИ реал истейт“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик Добромир Стоянов
Добрев; вписва като едноличен собственик „ЗВИ
реал истейт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 9409/2006);
дружеството ще се управлява и представлява от
Добромир Стоянов Добрев; вписва нов учредителен акт.
42722
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. № 9839/2007 вписа промени за „Ей Би
Джи пропърти дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва
като управител Орен Бар Ной; дружеството ще се
управлява и представлява от Добромир Стоянов
Добрев, Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити и Орен
Бар Ной заедно и поотделно освен в случаите на
сключване на договор или друга правна сделка,
която задължава дружеството за 5000 евро или
повече, в който случай за валидността на сделката
са необходими подписите на двама от управителите.
42723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14964/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Комуникационни авиационни системи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Зона Б-5, бл. 16, вх. К, ет. 5, ап. 192, с предмет на
дейност: разработване на иновационни технологии/
продукти, авиационно радиоелектронно оборудване, комуникационни радиоантени, навигационни
системи, научноизследователска дейност, консултантска дейност, реклама, сделки с авторски права,
агентство, представителство, посредничество, мар-
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кетингова и комисионерска дейност, информационни
услуги, търговска дейност, внос, износ на стоки,
извършване на всякакъв вид сделки в страната и
в чужбина, вкл. придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти и движими вещи и вещни права
над тях, сделки с ценни книжа, права върху тях и
изобретения, търговски марки, промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната
собственост, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Живко Тодоров Тодоров,
който го управлява и представлява.
42724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15576/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Саут
енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Дондуков
91, ап. 27, с предмет на дейност: разработване,
строителство и изпълнение на енергийни проекти,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, проектиране, консултантски услуги, търговска
дейност в страната и в чужбина, внос, износ, търговско представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Клийн енерджи
груп“ – ООД (рег. по ф.д. № 14482/2007), и се
управлява и представлява от управителя Любов
Дамянова Лазарова.
42725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15975/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Текстилна
промишленост“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 210, вх. Е, ет. 4, ап. 91, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки
и услуги, извършване на стопански, финансови,
организационни, икономически и консултантски
дейности, производствена дейност и всякаква друга
дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Николай Димов Рогев, който го управлява и представлява.
42726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15170/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Барон
билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, Студентски град, бл. 56,
вх. А, партер, с предмет на дейност: комплексна
строително-монтажна дейност, внедряване на нови
технологии в областта на строителството, технически
и интелектуален инженеринг, доставка и монтаж на
машини и съоръжения за строителството, контрол
и ръководство върху строителството, консултантски услуги, вътрешен и външен дизайн, покупка,
обзавеждане, продажба или отдаване под наем на
жилища и търговски обекти, както и посредническа и консултантска дейност при сделки с недвижими имоти, производство, покупка и продажба
на едро или на дребно на стоки или други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, комисионни и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост,
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търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със
закон и която се извършва съгласно изискванията
на действащото законодателство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милко Събев Рушанов,
който го управлява и представлява.
42727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15138/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Холмак“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо
имущество, строителство, търговия и всички други
позволени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пол Макнами и Филип Майкъл Хол и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
42760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Марио 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 261, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, довършителни строителни работи, топлоизолации и хидроизолации,
обзавеждане, саниране на сгради, управление и
поддръжка на етажна собственост, маркетингови
проучвания, разработване на финансови проекти,
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти
и друга стопанска дейност, за която няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Ели Пешкова Александрова, която го
управлява и представлява.
42761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15678/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арета“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 31Б,
вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: рекламна
дейност, посредническа и консултантска дейност при
търговия с недвижими имоти, покупко-продажба
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм и туроператорска дейност, търговия със
стоки и услуги, строително-ремонтна дейност,
предприемаческа и посредническа дейност, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска
продукция, както и други дейности, търговски по
смисъла на ТЗ и незабранени със законите на страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Деспина Георгиева Тризлинцева-Георгиева, която го управлява и представлява.
42762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14917/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Русева – арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Латинка
37, ет. 1, с предмет на дейност: консултантска и
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посредническа дейност при покупко-продажба на
недвижими имоти, търговия, 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,
износ и реекспорт на стоки, туризъм и обслужващите го 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 Нина Иванова Русева,
която го управлява и представлява.
42785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 14899/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог рани чена от говорност „Тайг ър
он – сайт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Шипка
3, с предмет на дейност: посредническа дейност
по информиране и наемане на лица на работа в
страната и в чужбина и наемане и предоставяне
на работници или служители за временна заетост
(след издаване на необходимото разрешение от
компетентните държавни органи), предоставяне на
услуги за подбор и наемане на кадри и обработване
на данни, рекламна и консултантска дейност, предоставяне на стопанска, управленска информация,
вкл. чрез телекомуникационни мрежи, всякаква
търговска и промишлена дейност, предоставяне
на всякакви видове услуги, търговско представителство и друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
40 000 лв., със съдружници „Джобтайгър“ – ООД,
„Пи Ес Джи – 98“ – ЕООД, и Елена Цветанова
Тодорова и се управлява и представлява от Елена
Цветанова Тодорова.
42786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15123/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СПА
девелопмент“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, пл. Света Неделя 16, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или предоставяне на туристически услуги,
хотелиерски, рекламни, информационни, програмни
дейности и свързаните с тях услуги, както и друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Франк Патрик
Брадли, който го управлява и представлява.
42787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14827/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Адамант – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Д, ет. 1,
ап. 85, с предмет на дейност: търговия в страната
и в чужбина с вестници и списания, телекомуникационни, сигнално-охранителни, компютърни
уреди и съоръжения, вътрешна и външна търговия
с хранителни и питейни продукти, произведения
на изкуството, машини, други, обувки и водомоторни техники, вътрешен и международен туризъм,
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експлоатация на хотели и заведения за обществено
хранене, маркетинг и реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон, наредба или
правилник. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Атанасов Веселинов и Весела Атанасова Веселинова и
се управлява и представлява от Ивайло Атанасов
Веселинов.
42788
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. № 3215/2006 вписа промени за „Планикон“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Начко Иванов Златев на Николай Иванов
Каменов; заличава като съдружник Начко Иванов
Златев; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Планикон“ – ЕООД; вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Оборище“, бул. Дондуков 57, вх. Ж, ет. 1, ап. 127;
едноличен собственик на капитала е Николай
Иванов Каменов, който управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
42789
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4683/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Идеа
каза“ – ООД.
42790
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. № 11225/2006 вписа промени за „Арк девелопмент“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Слатина“, ул. Лидице
2, ет. 3, ап. 8; вписва промени в учредителния акт.
42791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14936/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛСК
ЕЛ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Уошбърн 16, с предмет
на дейност: производство на електрически табла и
метални изделия, вътрешна и международна търговия, търговско представителство и посредничество,
строителна и ремонтна дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Любенов
Илиев, който го управлява и представлява.
42792
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. № 2536/95 вписа
прекратяването на „Аббас – ММ“ – ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Мухеидин Мохамад
Абас; определя 6-месечен срок за ликвидацията.
42793
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. № 6234/2002 вписа промени за „Есте Лаудер България“ – ЕООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 18, ет. 1; вписва изменение на
учредителния акт.
42794
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. № 9815/2002 вписа промени за „ДБ фуудс“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието
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на „ДБ фуудс енд травел“ – ЕООД; вписва нов
предмет на дейност: проучване, разработване и
реализация на продукти в областта на туризма,
ваканционен, културно-исторически, екологичен,
здравен, балнеоложки, спортен, селски, конгресен
и други видове туризъм, туристическа и туроператорска дейност (след извършване на предварителните регистрации по закон), туристическа агентска
дейност, организиране на групови и индивидуални
туристически пътувания, посредничество при продажби на организирани пътувания, пасажерски
авиационен, воден, железопътен и автобусен превоз,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне
на допълнителни туристически услуги – визови,
резервационни, екскурзоводски, застрахователни
услуги (без дейност като застрахователен посредник), организиране развлечения, събития с културен
и опознавателен характер, спортно-анимационни,
балнеолечебни и медицински услуги, конгресни
и делови прояви, експлоатация на туристически
обекти – плажни съоръжения, школи и клубове
по езда, сърф, ски училища, училища за водни
спортове, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон.
42808
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. № 12243/2003 вписа промени за „Реал
инвестмънт“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бл. 33А, вх. Б, ет. 6, ап. 35; вписва нов
дружествен договор.
42809
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 2709/2003 вписа промени за „ИП Интеркапитал
маркетс“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Десислава Славчева Мангаракова;
вписва като член на съвета на директорите Христо
Панайотов Дженев; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено на
14.IХ.2007 г.
42810
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 10205/2003 вписа прехвърляне на предприятието на „Примиър лизинг“ – ООД, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Строителство България“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 11749/2003 по описа на СГС).
42811
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. № 11745/2004 вписа промени за „Индустриална пожарно-аварийна компания“ – ООД: вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Румен Стоянов Стоянов на Димитрина Цветанова Бързашка
и 5 дружествени дяла от Петър Асенов Анастасов
на Димитрина Цветанова Бързашка; заличава като
съдружници Румен Стоянов Стоянов и Петър Асенов
Анастасов; дружеството се управлява и представлява
от управителите Саша Райчева Василева и Димитрина Цветанова Бързашка заедно и поотделно.
42812
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. № 12642/2004 вписа промени за „Кей енд
Кей консултинг“ – ЕООД: заличава като управител
Даниела Иванова Мацанова; вписва като управител
Елена Руменова Кирилова; премества седалището
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и адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 99, ет. 3; вписва промени
в учредителния акт.
42813
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. № 11698/2007 вписа промени за „Форестхол
ентърпрайз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Евелина Свиленова Евгениева
на Беатрис Уолкингтън; заличава като едноличен
собственик и управител Евелина Свиленова Евгениева; вписва като едноличен собственик и управител Беатрис Уолкингтън; вписва актуализиран
учредителен акт.
42814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15347/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ф.А. – груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, кв. Мрамор,
ул. Пенчо Славейков 5, с предмет на дейност:
консултантска и посредническа дейност, търговия
с недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна,
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна,
програмна дейност, видео- и звукозаписни услуги
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Милчо Петров
Асенов, който го управлява и представлява.
42815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15093/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ел Джи Ес“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2, 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, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 12 000 лв., със съдружници Рапсоманикис Леонидас, Папандонопулос Мандопулос
Сотириос и Кондос Георгиос, които го управляват
и представляват заедно.
42816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14969/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дафне арт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, бул. България, бл. 60,
вх. Б, ап. 2, с предмет на дейност: организиране на
магазини за продажба на стоки и произведения на
изкуството, организиране на заведения за обществено хранене, издателска дейност, организиране на
семинари, вътрешно- и външнотърговска дейност,
посредничество и агентство и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ници Веселин Асенов Зарев и Дафинка Велинова
Зарева, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
42817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15171/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фейсис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки проход
15, с предмет на дейност: ресторантьорство, разкриване и обслужване на търговски и туристически
обекти, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
посреднически, консултантски, информационни
и рекламни услуги, туроператорска дейност, разкриване и обслужване на обекти от системата на
общественото хранене и свързаната с тях дейност,
търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни
и лизингови сделки, складови, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и застрахователни
сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, покупка на други стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Роял холидей“ – ЕАД
(рег. по ф. д. № 293/99 по описа на Смолянския
ОС), Румен Методиев Попов и Радослав Тодоров
Тодоров и се управлява и представлява от Румен
Методиев Попов.
39268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15184/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ди Ейч Пи Груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 93, бл. 71, вх. Г, ап. 63, с
предмет на дейност: дизайн, производство и печат
на полиграфически и рекламни материали, създаване и разпространение на мултимедийни продукти,
издателска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Евгений Пенчев Дяков,
Павел Борисов Георгиев и Хараламби Симеонов
Хараламбиев и се управлява и представлява от
Евгений Пенчев Дяков.
39269
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15244/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Контраст – Делта“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж. к. Сухата река, ул.
Неофит Бозвели 7, ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: счетоводни услуги; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети;
финансови консултации; търговия на едро и дребно;
изработка и монтаж на щори, сенници, комарници,
дограма; производство и покупка на стоки с цел
продажба; вътрешна и външна търговия; строителни
и довършителни работи, авторемонтни и автобояджийски услуги, счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети; търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
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както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антон Василев
Григоров и Христина Николова Григорова, която
го управлява и представлява.
39270
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф. д. № 14265/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „АЛД“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Плачковски манастир 21А, 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 (без
процесуално) и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни; складови; 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 (когато за определени дейности се изисква издаване на лицензии
и/или разрешения от компетентен орган, те ще се
извършват след тяхното издаване по надлежния
ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
1 298 000 лв., разпределен в 1298 обикновени и поименни акции с право на глас с номинална стойност
1000 лв. всяка една, като капиталът е сформиран
с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 1 298 000 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
7.VIII.2007 г. на Софийски градски съд, по дело
№ 424/2007, с едноличен собственик на капитала
„Амбиенте“ – ООД (рег. по ф. д. № 14125/98 на
СГС), със съвет на директорите в състав: Александър Кирилов Мишев – изпълнителен директор,
Владимир Кирилов Мишев – председател, и Петър
Иванов Златков – зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор
Александър Кирилов Мишев, председателя на СД
Владимир Кирилов Мишев и зам.-председателя
на СД Петър Иванов Златков заедно и поотделно.
39271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15270/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бългериан
ИНВ галери“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж. к. Обеля,
ул. 24 № 9, с предмет на дейност: консултантска
дейност, бизнесуправление на процеси, проекти,
иновационна дейност в сферата на културата, образованието и изкуствата; управление на процеси
и административни дейности, търговия със стоки
или други вещи, комисионни сделки, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, строителство, реконструкция и продажба на недвижими
имоти, транспортна и спедиционна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, продуцентство и други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Павел Василев Митков, който го управлява
и представлява.
39272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15131/2007 вписа в търговския регистър
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИФ такси“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, бл. 243, вх. Б, ап. 24, с предмет на дейност: таксиметрова, транспортна, посредническа
и търговска дейност, както и всякаква разрешена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ивайло Герасимов Герасимов, който
го управлява и представлява.
39273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15303/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мистър
Джордж“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ул. Ломско шосе
57, с предмет на дейност: ключарски услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, застрахователни сделки,
банкови и валутни сделки, менителници, записи на
заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
покупка на книжа с цел препродажба, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иво Димчев Алипиев и Георги
Илиев Илиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
39274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15258/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Компания
Делта България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж. к. Дианабад,
бл. 43 – 44, вх. Б, ет. 6, ап. 27, с предмет на дейност: търговия и внос на хранителни стоки, международна търговия, производство на хранителни
доставки, импорт и експорт, преработка на стоки,
софтуер, инвестиционно-посредническа дейност,
сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност,
разрешена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Вячеслав Петров Граматик и се управлява и представлява от управителя
Андриан Василевич Попов.
39275
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14669/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Списание Математика“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Марко Балабанов 2, ет. 7, с предмет на дейност:
издаване на математическа и друга литература,
издателска, редакционна и печатна дейност и
търговия и разпространение на научна, учебна и
развлекателна литература, на самостоятелни непериодични и периодични издания на български
и чужди езици с научен, справочен, коментарен и
статистически характер, съвместни публикации с
местни и чуждестранни средства за масова информация, предпечатна подготовка на математически
и други текстове, организиране и провеждане на
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курсове, консултации и уроци по математика;
редактиране и издаване на авторска (собствена и
на друга лица, фирми и организации) и преводна
продукция (списания, брошури, листовки и книги
и др.), разпространение на печатни произведения
у нас и в чужбина, изготвяне и разпространение
на програмни продукти с учебен характер, както
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Михов“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 14357/2004 по
описа на СГС), и се управлява и представлява от
управителя Петър Георгиев Бойваленков.
39276
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14959/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отграничена отговорност
„Велко корк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, гр. Нови
Искър, ул. Розова долина 25, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
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 Анита Веселинова Гълъбова, която управлява и представлява.
39277
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14966/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елиа
елит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Илинден, бл. 119,
вх. Г, ет. 11, ап. 210, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговия на
дребно и едро, внос, износ на стоки, производство
на промишлени изделия, строителство, туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, издателска, транспортна и превозваческа дейност, както и всякаква
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Елка Ганчева
Григорова, която управлява и представлява.
39278
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14561/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елстил
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Хайдушко изворче
15, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: строително и
инженерно проучване и проектиране, консултиране
в областта на строителното проучване, проектиране и мениджмънт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица, вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Людмила Михайлова Божилова, която управлява и представлява.
39279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14790/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Димана
къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба 1, бл. 43,
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вх. Ж, ет. 2, с предмет на дейност: строителство,
проектиране, търговия, хотелиерство, производство, счетоводни и одиторски услуги, финансови
и счетоводни консултации, юридически услуги и
консултации, представителство на български и
чужди физически и юридически лица в страната
и в чужбина, трудова медицина и извършване на
услуги във връзка с трудовото законодателство,
професионално обучение и всякаква друга дейност, незабранена от законите. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Спас Георгиев
Диманчев, който управлява и представлява.
39280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15217/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Формоза“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин
7, бл. 701, вх. В, ап. 17, с предмет на дейност:
пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина; вътрешна и външна търговия;
посреднически и комисионерски услуги; търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; строителство, покупка, отдаване под наем
и продажба на недвижими имоти с жилищно или
търговско предназначение; всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петко Стоянов
Митов, който управлява и представлява.
39281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15110/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„РЕ – ТВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Патриарх Евтимий
22, с предмет на дейност: радио- и телевизионна
дейност, създаването на телевизионни програми
и разпространението им по кабелен, спътников
или друг технически начин, дейност по търговско
представителство и посредничество, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Фондация „Граждански
медии“ (рег. по ф. д. № 11586/2007). Дружеството
се управлява и представлява от управителя Ирина
Георгиева Лилова.
39282
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15272/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВАИ – Комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Искър 83А, ет. 3, ап. 4, с предмет на
дейност: търговска дейност, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, отдаване
под наем, управление на фирми, консултантска
дейност, превози и спедиция, разносна търговия,
обучение, сервиз, маркетинг, мениджмънт и реклама и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Вангелис Сарандис Глабаданидис, Александър Сарандис Глабаданидис и
Илия Сарандис Глабаданидис заедно и поотделно.
39283
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14705/2007 вписа в търговския регистър еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Моите приятели“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж. к. Овча купел,
бл. 607, вх. А, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност:
образователна дейност и обучение, консултантски
услуги, маркетинг, реклама, дизайн, управление на
недвижими имоти, бизнес планове, бизнес проекти
за финансиране, съвместна работа по проекти и
програми за финансиране и инвестиции, представителство (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които си изисква такъв) и всякаква
друга дейност, забранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. с едноличен
собственик на капитала и управител Надя Симеонова Цветкова, която управлява и представлява.
39284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 28262/91 вписва промени за „Кремиковци“ – АД: заличава като членове на управителния съвет Вилас Вишну Джамнис, „Финметалс
холдингс“ – АД, Ашок Кумар Агаруал, Рамеш Багаванрао Босле и Кулвант Сингх Соки; вписва като
членове на управителния съвет Рамохан Нилкант
Бхаве, Дебасиш Маджумдер, Огнян Дичев Атанасов,
Петко Вълов Георгиев, Мита Джа и Сантану Кумар
Нат; дружеството се управлява и представлява
от: Александър Трифонов Томов да представлява
дружеството с правата на представител от Група А
(главен изпълнителен директор); Рамохан Нилкант
Бхаве да представлява дружеството с правата на
представител от Група А (главен изпълнителен
директор); Дебасиш Маджумдер, да представлява
дружеството с правата на представител от група
Б (изпълнителен член); Огнян Дичев Атанасов да
представлява дружеството с правата на представител от група Б (изпълнителен член); Петко Вълов
Георгиев да представлява дружеството с правата
на представител от група Б (изпълнителен член);
Мита Джа да представлява дружеството с правата
на представител от група Б (изпълнителен член);
Иван Танев Иванов да представлява дружеството
с правата на представител от група Б (изпълнителен член); Стоян Станчев Пирлов да представлява
дружеството с правата на представител от група Б
(изпълнителен член); Сантану Кумар Нат да представлява дружеството с правата на представител
от група Б (изпълнителен член).
39785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14942/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Самсъмсистудио“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Проф.
Харалампи Тачев 10 – 12, вх. 1, ап. 6, с предмет на
дейност: звукозаписна, продуцентска и концертна
дейност, издателска дейност, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговия на едро и дребно, рекламна и маркетингова
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и
всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Станислав Найденов Найденов, който управлява
и представлява.
39286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15023/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Самостоятелна медико-тех ни ческа лаборатория – Георги Спилков“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Надежда“,
бл. 459, вх. Д, ап. 102, с предмет на дейност: извънболнична медико-техническа (зъботехническа)
дейност, предписани от стоматолог специфични
технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, както
и допустимите от закона обслужващи дейността
търговски сделки. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Христов Спилков,
който управлява и представлява.
39287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14488/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за оказване на специализирана медицинска
помощ – Сънрайз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 4, бл. 451, вх. Г, ет. 4, ап. 47, с предмет на
дейност: специализирана медицинска помощ, диагностика, лечение, консултации, рехабилитации,
профилактика и наблюдение на болни, медицински
дейности и манипулации, предписване на лекарства,
превързочни матариали и пособия, извършване и
участие в експертизи, профилактични прегледи
и имунизации, издаване на документи с оглед
посочените дейности, насочване на пациенти за
консултации към консултативна и болнична помощ, организиране и изнасяне на лекции и беседи,
сключване на търговски сделки за нуждите на
медицинската дейност и обслужването на пациентите, както и дейностите, незабранени от Закона за
лечебните заведения. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мариана Георгиева Стоименова, която
го управлява и представлява.
39710
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. № 5193/2006 вписва промени за „Пи Ейч
финанс“ – ЕООД: заличава като управител Иван
Николов Попов; вписва като управител Мирослав
Стоянов Бейков; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Мирослав Стоянов
Бейков и прокуриста Петър Петров Христов заедно
и поотделно.
39711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14717/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фикс мебели“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 9 – 11, ет. 2, офис 4, с предмет
на дейност: проектиране, дизайн, производство и
търговия с мебели, внос и износ на стоки, рекламна и издателска дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон, при условие че ако се изисква регистрация, разрешение или лицензия по
отношение на някоя дейност, такава дейност ще се
извършва след получаването на такава регистрация,
разрешение или лицензия. Дружеството е с нео-
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пределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
„Брут 76“ – ЕООД, Георги Иванов Белев, Ясен
Христов Константинов и Павлина Валентинова
Митева, която го управлява и представлява.
39712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15311/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кройка“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Луи Айер, бл. 252, вх. 7, ет. 8, ап. 168,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, консултантски,
туристически, туроператорски, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
маркетинг, както и всякаква друга, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Георгиев Каракашев и Мирчо Чавдаров Разбойников,
и се управлява и представлява от Росен Георгиев
Каракашев.
39713
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. № 3733/20 07 вписва промени за „Изи
строй“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Величко Георгиев Величков на „Изамет
1991“ – ООД; заличава като едноличен собственик
и управител Величко Георгиев Величков; вписва
като едноличен собственик на капитала „Изамет
1991“ – ООД (рег. по ф.д. № 18657/94 по описа на
СГС); вписва като управител Явор Илиев Златанов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Явор Илиев Златанов.
39714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14105/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Викон Акаунтинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, кв. Горна баня, ул. Божидарица 4, с
предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги,
посредническа дейност, търговия, посредничество
при подбор на персонал, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Ина Димитрова Съйкова, Цветан Асенов Захариев
и Костадин Давидов Давидов и се управлява и
представлява от Ина Димитрова Съйкова.
39715
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15179/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бридж ит България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 36,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: сделки с
недвижими имоти, внос и износ на стоки, консултантски услуги и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ева
Тръчкова, която го управлява и представлява.
39716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14321/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Милев енд Бенев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 58, вх. Б,
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ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, реклама,
хотелиерство и ресторантьорство, обзавеждане и
покупко-продажба на недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил
Бойков Милев и Петър Николаев Бенев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
39717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14387/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нимира“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Костенски водопад, бл. 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: производствена дейност, производство
и търговия с химически и металургични продукти,
авторемонтни услуги, вътрешна и външна търговия,
внос, износ и реекспорт на стоки, ресторантьорство,
хотелиерство, строителна дейност, пътнически и
товарни услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, рекламна дейност,
обработване, гравиране и търговия с ювелирни
предмети и бижутерия и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владко Богданов Тодоров и се управлява и представлява от управителя Мирослава
Богданова Маринова.
39718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14441/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бишоп солушънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 36, вх. А, ап. 6, с предмет на дейност: реклама,
информация и консултации за физически и юридически лица, стопански и нестопански организации
и други по въпроси, свързани със закрилата на
интелектуалната и индустриалната собственост в
страната и в чужбина, защита срещу нарушения
на интелектуалната собственост и нелоялна конкуренция, вътрешно- и външнотърговска дейност,
посредничество, представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Красимир Димитров Владиков, който
го управлява и представлява.
39719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14352/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сателит хотелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Александър Екзарх 15,
с предмет на дейност: строителна и предприемаческа дейност, покупко-продажба и управление на
недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Симеон Маринов Георгиев,
който го управлява и представлява.
39720
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.V.2007 г. по
ф.д. № 992/2007 вписва промени за „Дариз“ – ЕООД:
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вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от
Васил Венциславов Василев на Васил Николаев
Василев; заличава като едноличен собственик Васил
Венциславов Василев; вписва като едноличен собственик Васил Николаев Василев; дружеството ще
се управлява и представлява от Васил Венциславов
Василев; вписва нов учредителен акт.
39721
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15218/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Баолан“ – ООД,
със седа лище и а д рес на у п равление Софи я,
район „Надеж да“, ж.к. Свобода, бл. 42, вх. Б,
ап. 29, 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 недви ж ими имоти, както и всякак ви дру ги
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йе Йонлян и Йе Сюлиан и се управлява и
представлява от Йе Йонлян.
39722
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15054/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атанасов и
Тонев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 144,
ет. 12, ап. 43, 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,
консултантск и услу ги, рек лама, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Динев Атанасов и Стефан Стефанов
Тонев, които го управляват и представляват само
заедно.
39723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15111/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бизнес плейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Христо
Ковачев 10, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
търговия в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, производство на стоки, внос,
износ, реекспорт, производство и търговия със
селскостопански стоки, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, лизинг,
рек ламна дейност, транспортна и спедиторска
дейност, организиране на туризъм в страната и в
чужбина, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кирил Светославов Илиев, който го
управлява и представлява.
39724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14858/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „АС клуб“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Орехова гора 6,
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ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба, строителство, управление, посредничество
и консултантски услуги, свързани с недвижими
имоти, вътрешна и международна търговия с промишлени стоки, маркетингови и консултантски
услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, а когато
по закон е необходимо разрешение за извършване
на определени сделки и/или дейности – след получаване на такова. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станислава Емилова Главинова и Ангел Панчев Ангелов
и се управлява и представлява от управителя
Станислава Емилова Главинова, като управителят
няма право без предварително писмено съгласие
на общото събрание на съдружниците да сключва
сделки с недвижими имоти и сделки на стойност
над 25 000 лв.
39725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14558/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екомат консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Ворино 49, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност:
инженерингова, консултантска и координационна
дейност в областта на екологията, проектиране,
реклама, сделки с недвижими имоти, компютърна
обработка, издателска дейност, фотографска дейност, дизайн, преводи, производство и търговия с
промишлени и потребителски стоки, суровини и
материали, хотелиерска и туристическа дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
за които не се изисква разрешение от държавен
орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Христина Иванова Матева-Дончева, която го управлява и представлява.
39726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14996/2007 вписа в търговския регитсър дружество с ограничена отговорност „П и А комуникации“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул. Ген.
Столетов, бл. 38, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: рекламна, образователна, маркетингова, инженерингова, импресарска, продуцентска, издателска и печатарска дейност, връзк и
с обществеността, вътрешен и външен дизайн,
вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешен
и международен транспорт, комисионна, транспортна и спедиторска дейност, представителство,
посредничество и агентство, сделки с недвижими
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имоти и интелектуална собственост, вътрешен и
международен туризъм, организиране и провеждане
на курсове и др., както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петя Веселинова Козукова и Анелия Веселинова
Козукова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
39727
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 14403/2000 за
политическа партия с наименование „Ред, законност
и справедливост“ – РЗС: изменение и допълнение в
устава на партията, приет на Третия редовен конгрес
от 5.IV.2009 г.; вписва нов Управителен съвет в състав:
Александър Иванов Атанасов, Асен Стоянов Димитров,
Атанас Василев Велев, Атанас Иванов Железчев, Атанас Иванов Чолаков, Атанас Марков Семов, Бисерка
Борова Петрова, Божидар Йорданов Василев, Борис
Георгиев Джелепов, Борислав Георгиев Владимиров,
Валентин Лазаров Парапунов, Васко Найденов Вутев,
Веселин Петров Костов, Владимир Любенов Спасов,
Георги Атанасов Панчев, Георги Георгиев Стоянов,
Дарин Величков Матов, Денчо Петров Денев, Джемал Рашидов Салиев, Димитър Иванов Абаджиев,
Димитър Проданов Дамянов, Димитър Асенов Колев,
Димитър Йорданов Чукарски, Доника Панайотова
Панайотова, Емил Борисов Филипов, Емил Генов
Василев, Живко Христов Темелков, Иван Асенов
Маринов, Иван Василев Гайдаров, Иван Георгиев
Бански, Иван Георгиев Васев, Иван Илиев Илиев,
Иван Светославов Точев, Иван Сотиров Тишев, Иван
Стоянов Арнаудов, Иван Цветков Христов, Илия Тодоров Илиев, Йордан Борисов Петров, Камен Павлов
Каменов, Кирил Николов Кирилов, Кирил Петров
Кирчев, Красимир Георгиев Митрев, Красимир Пенев
Костов, Красимира Добрева Цингова, Кристияна Методиева Петрова, Лъчезар Димитров Кръстев, Мариа
Евлогиева Китова, Маринета Тодорова Кузманова,
Марио Иванов Тагарински, Надежда Димитрова
Тодоровска, Петко Хараламбиев Казанджиев, Петър
Стоянов Стоянов, Пламен Янков Цветков, Радослав
Славчев Танев, Румен Кулев Кулев, Станислав Николов Филипов, Стефан Иванов Стефанов, Стоянка
Димитрова Марчева, Тодор Димитров Великов, Трифон
Дачев Трифонов, Хасан Ахмед Хасан, Христо Атанасов
Къдрев, Христо Георгиев Темелков, Цветан Асенов
Цветанов, Яне Георгиев Янев; вписва нов Висш
контролно-ревизионен съвет в състав: Иван Славчев
Подолински, Огнян Николаев Стателов, Владислав
Михайлов Михайлов, Бойко Стефанов Каплански,
Светослав Георгиев Стефанов; вписва нов Политически съвет в състав: Яне Георгиев Янев, Атанас
Иванов Железчев, Атанас Марков Семов, Димитър
Иванов Абаджиев, Тодор Димитров Велков, Георги
Георгиев Стоянов, Илия Тодоров Илиев, Надежда
Димитрова Тодоровска, Радослав Славчев Танев,
Станислав Николов Филипов. ПП „Ред, законност
и справедливост“ се представлява от председателя є
Яне Георгиев Янев.
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