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Президент на републиката
 Указ № 303 за награждаване на г-н
Франц-Херман Брюнер – генерален директор на Европейската служба за
борба с измамите (ОЛАФ), с орден „Мадарски конник“ първа степен
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

относно Вътрешни правила за реда и работата
на Комисията за контрол на Държавна агенция
„Национална сигурност“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 6, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Утвърждава Вътрешни правила за реда и
работата на Комисията за контрол на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10798

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от
мандата на правителството на Сергей Станишев
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от
мандата на правителството на Сергей Станишев.
2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.
3. Комисията се състои от 12 народни
представители на паритетен принцип от всички парламентарни групи, по двама от всяка
парламентарна група.
4. Избира председател, двама заместникпредседатели и членове, както следва:
Председател: Стоян Тодоров Мавродиев.
Заместникпредседатели: Пламен Дулчев Нунев и
Николай Янков Пехливанов.
Членове:
Петър Иванов Хлебаров,
Иван Николаев Иванов,
Димо Георгиев Гяуров,
Тодор Димитров Великов,
Дарин Величков Матов,

Йордан Кирилов Цонев,
Алиосман Ибраим Имамов,
Румен Стоянов Овчаров,
Пламен Василев Орешарски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 2 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

10799

РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на
годишния финансов отчет на Сметната палата
за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 24, ал. 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя десетчленна комисия, която да
одитира годишния финансов отчет на Сметната
палата за 2008 г.
2. Избира състав на комисията, както следва:
Председател: Димитър Борисов Главчев – народен представител от Парламентарната група на Политическа
партия ГЕРБ.
Членове:
Ваня Донева Георгиева – народен
представител от Парламентарната
група на Политическа партия
ГЕРБ;
Мариана Иванова Даракчиева – народен представител от
Парламентарната група „Синята
коалиция“;
Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от
Парламентарната група на партия
„АТАКА“;
Дарин Величков Матов – народен
представител от Парламентарната
група „Ред, законност и справедливост“;
Евгений Василев Узунов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за
България;
Алиосман Ибраим Имамов – народен представител от Парламентарната група на Движение
за права и свободи;
Зоя Кънчева Петрова – дипло
миран експерт-счетоводител;
Виолета Петрова Михайлова – дипломиран експерт-счетоводител;

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

Вержиния Георгиева Гигова-Тодорова – дипломиран експертсчетоводител.
3. Комисията да изготви доклад по отчета по
т. 1, който да представи в Народното събрание
до 30 октомври 2009 г. за разглеждане заедно с
отчета за дейността на Сметната палата за 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10800

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия
за проверка на сигналите за опорочаване на
изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.
3. Комисията се състои от 12 народни представители на паритетен принцип от всички
парламентарни групи, по двама от всяка парламентарна група.
4. Избира председател, двама заместникпредседатели и членове, както следва:
Председател: Явор Божилов Нотев.
Заместникпредседатели: Тодор Атанасов Димитров и
Ваньо Евгениев Шарков.
Членове:
Огнян Димитров Тетимов,
Димитър Николов Лазаров,
Екатерина Иванова Михайлова,
Кристияна Методиева Петрова,
Димитър Йорданов Чукарски,
Касим Исмаил Дал,
Христо Дамянов Бисеров,
Любен Андонов Корнезов,
Мая Божидарова Манолова.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 2 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10801
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 4,
ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода
20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 септември 2009 г. e е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10802

РЕШЕНИЕ

за спиране на изключването при промяна на
предназначението на гори и земи от горския
фонд, придобити от физически и юридически
лица, с изключение на общините, чрез замяна
с гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост
Народното събрание на основание чл. 86,
ал.1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Спира изключването при промяна на
предназначението на гори и земи от горския
фонд, придобити от физически и юридически
лица, с изключение на общините, чрез замяна
с гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост.
2. Спирането се налага до приемане на
съответни законодателни промени.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10803
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Франц-Херман Брюнер –
генерален директор на Европейската служба за
борба с измамите (ОЛАФ), с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големите му
заслуги за подобряване на механизмите в Република България за контрол и за усвояване
на средствата от европейските фондове.
Издаден в София на 1 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
10758

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за създаване на Център „Фонд за трансплантация“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Създава Център „Фонд за трансплантация“ като юридическо лице по чл. 60 от
Закона за администрацията към министъра на
здравеопазването.
(2) Център „Фонд за трансплантация“, наричан по-нататък „фонда“, е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на здравеопазването.
Чл. 2. (1) Фондът осъществява дейности по
организационно и финансово подпомагане на
български граждани за извършване на трансплантация на органи и стволови клетки в чужбина, когато тя не може да бъде осъществена
своевременно в Република България.
(2) Организацията на работа и дейността
на фонда се уреждат с правилник, издаден от
министъра на здравеопазването съгласно чл. 60,
ал. 2 от Закона за администрацията.
Чл. 3. Приходите на фонда се формират от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен
акт.
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Чл. 4. Средствата по чл. 3 се разходват за
обезпечаване дейността на фонда.
Чл. 5. (1) Фондът се управлява и представлява от директор, който се назначава по
трудово правоотношение от министъра на
здравеопазването.
(2) Фондът се подпомага от Министерството на здравеопазването и от Изпълнителната
агенция по трансплантация.
Чл. 6. (1) Към фонда се създава Обществен
съвет, който се състои от 7 членове.
(2) За членове на Обществения съвет по
ал. 1 се определят изтъкнати медицински
специалисти в областта на трансплантацията,
както и представители на юридически лица с
нестопанска цел, работещи за защита на правата
на пациентите в областта на трансплантацията.
(3) Съставът на Обществения съвет се избира от Министерския съвет по предложение
на министъра на здравеопазването.
(4) Общественият съвет осъществява следните функции:
1. изработва, актуализира и оповестява
принципи и правила, въз основа на които се
набират и разходват финансови средства за
осъществяване на трансплантации със средства
от фонда;
2. организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване
дейността на фонда;
3. разглежда искания на български граждани
за организационно и финансово подпомагане
от фонда.
Чл. 7. Директорът на фонда представя на
министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността му в срок до 20 февруари на
следващата година.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За организиране и започване дейността на
фонда министърът на финансите предоставя целеви средства по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2009 г. в размер 5 000 000 лв.,
които да се ползват при необходимост.
§ 2. Министърът на здравеопазването в срок
30 дни от влизането в сила на постановлението:
1. да издаде правилник за организацията
на работа и дейността на Център „Фонд за
трансплантация“;
2. да определи директор на Център „Фонд
за трансплантация“;
3. да внесе в Министерския съвет предложение за определяне състава на Обществения
съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10759
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РЕШЕНИЕ № 576
ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 117
на Министерския съвет от 2003 г. за приемане
на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията
на които се допуска плащане с непарични
платежни средства (ДВ, бр. 20 от 2003 г.),
изменено и допълнено с Решение № 855 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 109 от
2003 г.), Решение № 974 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 111 от 2004 г.) и с Решение
№ 424 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ,
бр. 73 от 2008 г.)
На основание чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1 се правят следните изменения:
1.1. Поредни номера 9, 27, 28, 41, 47, 64, 79,
87, 119, 124, 140, 200, 204, 205, 212, 221, 225, 226,
232, 233, 248, 251, 256, 270, 352, 378, 413, 418, 428,
430, 491, 493, 500, 505, 506, 532, 552, 555, 584, 591,
608, 632, 674, 715, 738, 794, 829, 852, 891, 897, 932,
943, 966, 985, 1076, 1097, 1127, 1159, 1166, 1181,
1184, 1191, 1197, 1211, 1222, 1236, 1244, 1256, 1273,
1293, 1296, 1331, 1334, 1344, 1345, 1351, 1352, 1355,
1356, 1358, 1366 – 1370, 1373, 1375, 1378, 1381,
1384, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1403, 1412,
1413, 1417, 1419 и 1423 се отменят.
1.2. В пореден номер 54 – „МЕБЕЛСИСТЕМ“ АД“, числото „1454“ се заменя с „9883“,
а числото „2,515“ се заменя със „17,095“.
1.3. В пореден номер 83 – „ТЕХНОТРЕЙД“
АД“, числото „680“ се заменя със „7480“.
1.4. В пореден номер 92 – „ХИМКО“ АД“,
числото „196021“ се заменя със „75480“, а числото „1,438“ се заменя с „0,554“.
1.5. В пореден номер 115 – „АГРОМАШИНАИМПЕКС“ АД“, числото „138923“ се заменя със
„139981“, а числото „14,940“ се заменя с „15,056“.
1.6. В пореден номер 237 – „ВИНПРОМ – РАЗГРАД“ АД, РАЗГРАД“, думата „РАЗГРАД“ се
заменя с „РУСЕ“, числото „9299“ се заменя с
„9388“, а числото „15,318“ се заменя с „15,465“.
1.7. В пореден номер 277 думите „ГОРНА
ОРЯХОВИЦА – МС“ АД“ се заменят с „МЕТАЛСНАБ АС“ АД“.
1.8. В пореден номер 494 думите „ЛОМ“
АД“ се заменят с „ЛОМСКИ МЕЛНИЦИ“
АД“, числото „10000“ се заменя със „17500“, а
числото „20,000“ се заменя с „35,000“.
1.9. В пореден номер 788 думите „ТРОПИК“
АД“ се заменят с „БЕРТУЦИ – КОМЕРС“ АД“.
1.10. в пореден номер 802 – „ФМА“ АД“,
числото „68894“ се заменя с „5715“, а числото
„4,563“ се заменя с „0,174“;
1.11. В пореден номер 882 – „АТСО“ АД“,
числото „1048“ се заменя с „1310“, а числото
„19,992“ се заменя с „24,990“.
1.12. В пореден номер 1095 – „АСАНСЬОРОСТРОЕНЕ 98“ АД“, числото „10486“ се заменя с
„30036“, а числото „8,730“ се заменя с „25,000“.
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1.13. В пореден номер 1219 – „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“АД“, числото „9257“ се заменя
с „14839“, а числото „7,000“ се заменя с „11,217“.
1.14. В пореден номер 1237 – „РУСЕНСКО
ПИВО“ АД“, числото „226“ се заменя с „1513“,
а числото „0,400“ се заменя с „1,414“.
1.15. В пореден номер 1324 – „ПИРИНСКИ
БОР“ АД“, числото „1000“ се заменя с „1338“.
1.16. В пореден номер 1327 – „СИЛА“ АД“,
числото „24978“ се заменя с „40072“, а числото
„7,000“ се заменя с „11,230“.
1.17. В пореден номер 1346 – „АГРО МЕЛ
БГ“ АД“, числото „12186“ се заменя с „13401“,
а числото „1,330“ се заменя с „1,462“.
1.18. В пореден номер 1371 – „ЕТРОВОЛАН“
АД“, числото „11587“ се заменя с „2641“, а
числото „9,501“ се заменя с „2,165“.
1.19. В пореден номер 1400 – „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ ООД“, абревиатурата „ООД“
се заменя с „АД“, числото „2767“ се заменя с
„1000“, а числото „9,998“ се заменя с „20,000“.
1.20. В пореден номер 1411 – „СОМАТ“ АД“,
числото „2242“ се заменя със „1747“, а числото
„0,110“ се заменя с „0,084“.
2. В приложението към т. 1 се създават
№ 1425 – 1443:
№

Дружество

Населено
място

Държавно участие за продажба
бр.
акции/
дялове

1

2

3

1425. „АНГЕР“ АД

ПЛОВДИВ

1426. „БАЛКАНКАР – ЗПДЕА
Г. КОСТОВ“
АД*

СОФИЯ

1427. „БАЛКАНКАР –
РУЕН“ АД

АСЕНОВ
ГРАД

1428. „БОР –
ДП“ АД

САМОКОВ

1429. „В И ВГД
ОРАНЖЕРИИ
ПЕТРИЧ“
ООД*

ПЕТРИЧ

1430. „ДУНАВСКА
РУСЕ
КОПРИНА“ АД

4

Принципал

%

5

6

197

1,447

МИЕ

4354

1,093

МИЕ

54370

32,134

МИЕ

1469

8,109

МИЕ

25281

14,309

МЗХ

37820

8,583

МИЕ

1431. „ИЗКУСТВО“
АД

ТРЯВНА

4499

2,070

МИЕ

1432. „КАРИЕРИ
И ВАРОДОБИВ“ АД

ЗЕМЕН

7443

15,106

МРРБ

1433. „КЛАС
СОФИЯ“ АД

СОФИЯ

9549

30,396

МЗХ

1434. „МОНТАЖИ“
ЕАД

СОФИЯ

98953

20,000

МИЕ

1435. „МОТОТЕХНИКА – І“
АД

СОФИЯ

650

13,000

МИЕ

1436. „ПЛОДПРОДУКТ“ ООД

ГАБРОВО

3091

12,499

МИЕ

1437. „ПРОГРАМНИ
ПРОДУКТИ
И СИСТЕМИ“
АД

СОФИЯ

125724

9,713

МИЕ

1438. „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
ХОЛДИНГ“
ЕАД

СОФИЯ

785995

30,000

МРРБ

С Т Р.
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1439. „СЕВКО“ АД

СЕВЛИ
ЕВО

730

1,077

МИЕ

1440. „СЪНИТЕКС“
АД

МЕЗДРА

7631

6,829

МИЕ

1441. „ТЪРГОВИЯ
НА ЕДРО“
ООД*

ЧЕРВЕН
БРЯГ

128

12,510

МИЕ

1442. „ФУРАЖИ“ АД ДВЕ
МОГИЛИ

6502

33,246

МЗХ

1443. „ЦЕНТЪР
СОФИЯ
ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА
ПОДГОТОВКА
НА КАДРИ“
ЕООД

1022

30,000

МИЕ

Министър-председател:
Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

10740

РЕШЕНИЕ № 720
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за обявяване на национален траур по повод
на трагично загиналите български граждани
при потъването на туристически кораб в Охридското езеро
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява национален траур на 7 септември
2009 г. по повод на трагично загиналите български граждани при потъването на туристически
кораб в Охридското езеро на 5 септември 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10825

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България, представено чрез Министерството на
транспорта – Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, и правителството на Бахамската общност, представено чрез Морска
администрация на Бахамите, относно признаването на свидетелства за правоспособност и
подготовка на морски лица
(Одобрен с Решение № 292 от 24 април 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 8 май 2009 г.)
1. Този меморандум е съставен съгласно параграф 1.2 на правило I/10 на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците от

“
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1978 г., както е изменена (Конвенция „STCW“)
и раздел А-I/10 от Кодекса STCW, между Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
представляваща правителството на Република
България, и Морска администрация на Бахамите, представляваща правителството на
Бахамската общност.
2. С този меморандум Морската администрация на Бахамите се съгласява да признава
удостоверенията за правоспособност, издадени
от правителството на Република България в
рамките на Конвенцията STCW, така както
е изменена в съответствие с правило I/10 на
Конвенцията при спазване на сроковете и условията на този меморандум.
3. Всички комуникации, произтичащи от
този меморандум, трябва да се осъществяват
посредством по-долу посочените лица:
За България: Изпълнителен директор
Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
Министерство на транспорта
ул. Дякон Игнатий 9
София 1000
България
Телефон: (+3592) 9300910
Факс: (+359 2) 9300920
e-mail: bma@marad.bg.
За Бахамите: Заместник-директор
Отдел „Издаване на лицензи и
наемане на персонал“
Морска администрация на
Бахамите
ул. Old Broad 120
Лондон EC2N 1AR
Обединено Кралство
Телефон: (44)-207-562-1300
Факс: (44)-207-614-0681
e-mail: stcw@bahamasmaritime.com.
Българската морска администрация и Морската администрация на Бахамите са съгласни
да съобщят в най-кратки срокове за всички
промени в посочените по-горе данни.
4. Българската морска администрация е
съгласна да:
а) предоставя на Морската администрация
на Бахамите подробности за договореностите
за подготовка и освидетелстване на морските
лица в Република България при поискване;
б) уведомява Морската администрация на
Бахамите в срок до 90 дни за всяка съществена
промяна в режима на обучение и освидетелстване на морските лица в Република България;
в) предоставя за проверка своите одобрени
центрове за обучение, тренировъчни съоръжения и процедури от Морската администрация
на Бахамите;
г) предоставя в рамките на 5 работни дни
потвърждение за статута и валидността на всяко
свидетелство за правоспособност, издадено от
нея винаги когато се изиска такава информация от Морската администрация на Бахамите;
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д) предоставя подробна информация за оценките на стандартите за качество, осъществени
в съответствие с правило I/8 от Конвенцията
STCW, при поискване.
5. Морската администрация на Бахамите е
съгласна да:
а) предоставя на Българската морска администрация процедурите, които трябва да
се спазват при издаване на потвърждения,
удостоверяващи признаването на свидетелства
за правоспособност, включително и тези за прекратяване или анулиране на всяко потвърждение
за признаване поради дисциплинарни причини;
б) предоставя на Българската морска администрация подробностите за морското законодателство на Бахамите в съответствие с
разпоредбите на параграф 2 от правило I/10
на Конвенцията STCW; и
в) своевременно да информира Българската морска администрация за отмяната или
преустановяването на всяко потвърждение,
удостоверяващо признаването на българско
свидетелство, или на отказ за издаване на потвърждение за признаване.
6. Всички удостоверения за правоспособност,
издадени от дата 12 март 2006 г. до влизането в
сила на този меморандум се считат за валидни.
7. Този меморандум влиза в сила от датата,
на която е подписан от двете страни, и остава
в сила за период 5 години.
8. Меморандумът може да бъде прекратен
от всяка една от страните най-малко с едногодишно предизвестие в писмена форма.
9. Този меморандум може да бъде прекратен от страна на Морската администрация на
Бахамите без предизвестие, ако по всяко време
правителството на Република България спре да
бъде страна по Конвенцията STCW или не успее
да изпълни всяко изменение, свързано с нея.
10. Освен ако не е изпратено предизвестие за
прекратяване от една от страните, меморандумът
се подновява автоматично за последователни
периоди от 5 години, като всяка една от страните си запазва правото за прекратяването му
при дадено най-малко 12-месечно предизвестие.
За Изпълнителна
агенция „Морска
администрация“:
к.д.п. Николай Апостолов,
изпълнителен директор
10756

За Морска
администрация
на Бахамите:
Дуейн Хътчинсън,
заместник-директор

Наредба за изменение на Наредба № 63 от
2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване
и светлинна сигнализация (обн., ДВ, бр. 87 от
2003 г.; изм., бр. 60 от 2006 г. и бр. 73 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите „2007/35“ се заменят с „2008/89“.
§ 2. В приложение № 1, в заглавието думите
„Директива 2007/35/ЕО“ се заменят с „Директива 2008/89/ЕО“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

§ 3. В приложение № 2 думите „Директива
2007/35/ЕО“ се заменят с „Директива 2008/89/
ЕО“.
§ 4. В приложение № 3 думите „от 3 до 9 на
Правило № 48 на ИКЕ – ООН (*)“ се заменят
с „от 3 до 11 на Правило № 48 на ИКЕ – ООН
(ОВ L 135, 23.5.2008 г., стр. 1).“, а текстът под
черта се заличава.
Допълнителна разпоредба
§ 5. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2008/89/ЕО на Комисията от 24 септември 2008 г. за изменение с цел привеждане в
съответствие с техническия прогрес на Директива 76/756/ЕИО на Съвета относно инсталирането
на светлинни и светлинносигнални устройства на
моторни превозни средства и техните ремаркета
(ОВ L 257, 25.9.2008 г., стр. 14).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Считано от 7 февруари 2011 г. за ПС
от категории M1 и N1 и от 7 август 2012 г. за
ПС от категории, различни от M1 и N1, изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва да
извърши ЕО одобряване на типа или национално одобряване на типа за нови типове ПС
по отношение на монтирането на устройства
за осветяване и светлинна сигнализация за
ПС, които не отговарят на изискванията на
тази наредба.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 16 октомври
2009 г.
Министър: Ал. Цветков
10698

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на регионалните
дирекции по горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата и функциите на регионалните
дирекции по горите.
Чл. 2. (1) Регионалната дирекция по горите (РДГ) е юридическо лице на бюджетна
издръжка.
(2) Регионалната дирекция по горите е
структура на Държавната агенция по горите
(ДАГ) за провеждане на държавната политика
в областта на горите и ловното стопанство.
Регионалната дирекция по горите е подчинена
непосредствено на ДАГ.
(3) Регионалната дирекция по горите осъществява координация и контрол по изпълнение на дейностите на ДГС и ДЛС, контролира
и консултира изпълнението на дейностите
в горския фонд – собственост на физически,
юридически лица и общини.
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(4) Регионалната дирекция по горите е администрация, която подпомага директора при
осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(5) При осъществяване на своята дейност
администрацията се ръководи от принципите на
законност, откритост, достъпност, отговорност и
координация в рамките на своята компетентност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Чл. 3. Регионалната дирекция по горите се
ръководи от директор. Той осъществява своите
правомощия в териториалния обхват на дейност
на дирекцията.
Чл. 4. (1) Директорът ръководи и представлява дирекцията.
(2) Директорът осъществява правомощията
си пряко и чрез администрацията на РДГ.
Чл. 5. (1) При осъществяване на правомощията си директорът на дирекцията се подпомага
от заместник-директор(и). Броят на заместник-директорите се определя с длъжностното
разписание за съответната РДГ.
(2) Директорът на РДГ сключва трудов договор със заместник-директорите след писмено
съгласуване с председателя на ДАГ.
Чл. 6. (1) Директорът на регионалната дирекция по горите:
1. ръководи дейността на РДГ;
2. упражнява контрол по изпълнение на
дейностите на ДГС и ДЛС, както и контрол
по изпълнение на дейностите в горския фонд,
собственост на физически, юридически лица и
общини, в съответствие с правилника;
3. сключва договори за дейностите, извършвани от РДГ;
4. издава актове за възникване, изменение
и прекратяване на трудовите и служебните
правоотношения на служителите в дирекцията;
5. представя за утвърждаване от председателя на ДАГ длъжностното разписание на РДГ;
6. прави предложение до председателя на
ДАГ за бракуване на дълготрайни материални
активи;
7. изготвя и представя на председателя на
ДАГ годишен доклад за дейността на дирекцията;
8. взема решения за отдаване под наем на
движими вещи;
9. командирова в страната служителите от
дирекцията;
10. координира и контролира изготвянето
на годишния финансов план на ДГС и ДЛС;
11. дава становище по проекта на годишния
финансов план на ДГС и ДЛС и го представя
в ДАГ или на длъжностно лице от агенцията,
оправомощено от председателя на ДАГ;
12. дава становище по въпроси, свързани с
дейността на ДГС и ДЛС;
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13. сключва колективен трудов договор със
синдикалната организация на служителите в
дирекцията;
14. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти или за предлагане на
решения по конкретни въпроси;
15. утвърждава и контролира система за
финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в дирекцията;
б) иструкция за административното обслужване в дирекцията;
в) инструкция за документооборота в дирекцията;
16. подпомага ДАГ при разпределение на
средствата, които агенцията може да предостави
на държавните горски стопанства и държавните
ловни стопанства за извършването на дейности,
свързани с възпроизводството и опазването
на горите и дивеча, както и рибните ресурси,
ползвани за любителски риболов;
17. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на РДГ.
(2) Директорът на РДГ може да делегира
част от правомощията си по ал. 1, т. 16 на служители от регионалната дирекция по горите.
(3) При отсъствие на директора функциите
му се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-директор.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО
ГОРИТЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 7. (1) Регионалната дирекция по горите е структурирана в обща и специализирана
администрация.
(2) Общата администрация в дирекцията е организирана в дирекция „Обща администрация“.
(3) Специализираната администрация в
дирекцията е организирана в дирекция „Специализирана администрация“.
Чл. 8. Общата численост на персонала в
дирекцията и разпределението є по структурни
звена се определя от председателя на ДАГ по
предложение на директора на РДГ.
Раздел ІІ
Заместник-директор
Чл. 9. Заместник-директорът подпомага
директора, като организира, координира и
контролира дейността на администрацията:
1. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване на
постъпили сигнали, жалби и предложения от
юридически и физически лица;
2. анализира причините и условията за
констатирани нарушения и предлага мерки за
отстраняването им;
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3. организира и координира дейността по
осъществяване на контрол по изпълнението
на лесоустройствените и ловоустройствените
проекти от ДГС и ДЛС;
4. участва в извършването на комплексни
или тематични проверки на ДГС и ДЛС;
5. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на регионалната дирекция.
Раздел ІІІ
Финансов контрольор
Чл. 10. Финансовият контрольор упражнява
предварителен контрол за законосъобразност,
като одобрява или отхвърля предложението за
поемане на задължение или за извършване на
разход от дирекцията.
Чл. 11. Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на директора на дирекцията.
Раздел ІV
Обща администрация
Чл. 12. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на директора
на дирекцията, създава условия за осъществяване
дейността на специализираната администрация
и извършва техническите дейности по административното обслужване.
Чл. 13. Дирекция „Обща администрация“:
1. разработва и предоставя анализи за финансовата дейност на дирекцията;
2. извършва обработка на счетоводната и
икономическата документация, която отразява
процеси, свързани с дейността на РДГ;
3. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и счетоводни сметки, извършва
плащанията на дирекцията;
4. изготвя месечните ведомости за заплати, оборотна ведомост и годишен баланс на
дирекцията;
5. обработва предложенията на държавните
предприятия и предлага на директора на РДГ
разпределението на средствата, които ДАГ може
да предостави на ДГС и ДЛС за извършването
на дейности, свързани с възпроизводството и
опазването на горите и дивеча, както и рибните
ресурси, ползвани за любителски риболов;
6. контролира и отчита разходването на
средствата, които ДАГ е предоставила на ДГС
и ДЛС за извършването на дейности, свързани
с възпроизводството и опазването на горите и
дивеча, както и рибните ресурси, ползвани за
любителски риболов;
7. обобщава и анализира отчети и данни за
дейността на предприятията и съставя обобщени
отчети, когато това е необходимо;
8. участва в извършването на комплексни
или тематични проверки на ДГС и ДЛС;
9. осъществява разплащания и контрол по
системата за електронни бюджетни разплащания „СЕБРА“;
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10. упражнява контрол върху опазването на
движимото и недвижимото имущество чрез извършване на инвентаризации съгласно Закона
за счетоводството;
11. подпомага директора, заместник-директорите и административните звена за осъществяване на административноправната дейност
на дирекцията;
12. участва в обсъждането на нормативни
актове и изразява становища по тях;
13. осъществява процесуалното представителство на директора и на дирекцията пред
съдилищата;
14. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на длъжностите в дирекцията;
15. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения;
16. изготвя, оформя и съхранява служебните
и личните досиета на служителите в дирекцията;
17. осъществява взаимодействие с ДАГ и с
другите административни структури в рамките
на своята компетентност;
18. организира, подпомага и изпълнява дейности по възлагане на обществени поръчки;
19. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността на
дирекцията;
20. организира дейностите по стопанисването и управлението на държавната собственост,
предоставена на дирекцията;
21. организира и контролира поддържането
на материалната база на дирекцията;
22. организира и осъществява деловодната
дейност, като получава, обработва и изпраща
изходящата кореспонденция;
23. организира и координира работата с
постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи;
24. организира правната помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване
на нейните функции;
25. осъществява връзките между звената от
общата и специализираната администрация по
отношение на предаването на документи за
изпълнение;
26. обработва и съхранява централния деловоден архив на дирекцията;
27. организира административното и техническото обслужване на служителите в дирекцията;
28. води следните регистри:
а) на входящата и изходящата кореспонденция на РДГ;
б) на договорите и споразуменията, сключвани от РДГ ;
в) за извършените проверки на дейността
на РДГ;
29. технически осигурява публичните изяви
на директора на дирекцията;
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30. отговаря за предоставянето на редовна
и изчерпателна информация на средствата за
масово осведомяване.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 14. Специализираната администрация
подпомага и осигурява директора на дирекцията
при осъществяване на неговите правомощия,
като:
1. контролира, координира и отчита дейността по производство на посадъчен материал и
създаването на нови гори в земите от горския
фонд;
2. контролира горската селекция, интродукцията на горско-дървесни видове, производството
и търговията на горските репродуктивни материали и съхраняването на горските генетични
ресурси;
3. контролира воденето на регистри на:
а) водосборите с поройна активност;
б) горските разсадници;
в) горските култури;
г) сигналните листове за установени вредители, болести и повреди в горите;
4. контролира и координира борбата с ерозията в горския фонд чрез лесовъдски методи
и способи;
5. изгражда и поддържа система за прогноза
и сигнализация за болестите и вредителите в
горите;
6. отчита дейността по защитата на горите
и земите от горския фонд;
7. контролира и консултира собствениците
на недържавни гори във всички етапи по създаването на нови гори;
8. контролира и анализира резултатите от
инвентаризацията на горските разсадници и
горските култури;
9. контролира, координира и отчита дейността по възобновяването и стопанисването
на горите и на земите от горския фонд;
10. контролира и отчита дейността по устройството, инвентаризацията и оценката на
горския фонд;
11. организира и контролира дейността по
внедряването на научните постижения в област
та на горското стопанство;
12. организира и координира прилагането на
екологосъобразни методи, системи и технологии за възпроизводство и ползване на горите
и внедряването им в областта на горското
стопанство;
13. контролира съхраняването и ползването
на специализирани карти и регистри за земите
и горите от горския фонд;
14. контролира изпълнението на проекти,
планове и програми, свързани с възобновяването, стопанисването, ползването и опазването
на горите;
15. предлага категоризирането и прекатегоризирането на горите;
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16. консултира собствениците на недържавни
гори във всички етапи на възобновяване, стопанисване, управление и опазване на горите;
17. контролира извършването на административни услуги от ДГС и ДЛС на собствениците
на гори при управлението и стопанисването
на горите им;
18. участва в разработването на механизми за
устойчиво, природосъобразно и икономически
ефективно стопанисване на горите;
19. контролира и координира развитието на
устойчиво горско стопанство и въвеждането
на световните и европейските критерии за
устойчиво развитие на горските екосистеми;
20. контролира и обобщава статистическата
информация за горите в териториалния обхват
на дейност на РДГ;
21. контролира и координира изпълнението
на национални стратегии и планове за действие
в областта на опазването на горските екосистеми
и биологичното разнообразие в тях;
22. контролира и координира изпълнението
на поддържащи, направляващи, регулиращи
и възстановителни дейности в горските екосистеми;
23. организира, координира, контролира и
отчита дейностите по охраната на горите и земите от горския фонд в териториалния обхват
на дейност на РДГ;
24. организира, контролира, координира и
отчита дейностите по охрана на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов в териториалния обхват
на дейност на РДГ;
25. контролира, координира и отчита дейностите по опазване на горите от пожари;
26. контролира и координира изготвянето и
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани с опазването на горите от пожари;
27. координира и контролира дейностите на
ДГС и ДЛС, свързани с опазването на горите
от пожари и с охраната на горите и земите
от горския фонд, дивеча и рибните ресурси,
ползвани за любителски риболов;
28. осъществява координация с регионалните
структури на Министерството на вътрешните
работи и други институции във връзка с провеждането на съвместни мероприятия по охраната
на горите, дивеча и рибните ресурси, ползвани
за любителски риболов;
29. организира и осъществява взаимодействие
с регионалните структури на Министерството
на вътрешните работи и други институции с
цел опазване от пожари на горите и земите
от горския фонд;
30. разработва, организира, осъществява
и контролира изпълнението на програми по
охраната на горите, схеми за прилагане при
охраната на горите, дивеча и рибните ресурси,
ползвани за любителски риболов;
31. участва в извършването на комплексни
или тематични проверки на ДГС и ДЛС;
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32. контролира и координира в териториалния обхват на РДГ:
а) ловното стопанство;
б) стопанисването, опазването и ползването
на дивеча;
в) придобиването и упражняването на правото на лов;
г) провеждането на организиран ловен
туризъм;
д) търговията с дивеч и дивечови продукти;
33. организира и контролира изготвянето и
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани със стопанисването, ползването и
опазването на дивеча;
34. участва в изработването на стандарти,
свързани с ловното стопанство;
35. извършва анализи и прогнози и разработва
програми за развитието на ловното стопанство
в териториалния обхват на РДГ;
36. събира и представя в ДАГ информация
за воденето на следните регистри:
а) регистър на издадените и заверените билети за ловуване на чужди граждани;
б) регистър за резултатите от проведената
годишна таксация на дивеча;
в) регистър на категоризираните ловни бази;
37. контролира и отчита страничните пол
звания от горите;
38. анализира развитието на вътрешния пазар
на недървесни горски продукти;
39. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на дирекцията,
разработва план за привеждане на дирекцията
от мирно на военно положение, военновременен
план и план за разсредоточаване и евакуация;
40. отговаря за дейността по отбранителномобилизационната подготовка;
41. разработва план за действие на РДГ при
екстремни обстоятелства и провежда съответните мероприятия;
42. осъществява връзки и взаимодействия с
регионалните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита;
43. координира и контролира изготвянето и
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани с природозащитните дейности в горите;
44. координира и контролира планирането
и изпълнението на програмите и проектите,
финансирани от ЕС и от други международни
донори;
45. отговаря за поддръжката на информационната система за програми и проекти, финансирани от ЕС и от международни организации
и донори;
46. координира, контролира и отчита работата с неправителствените организации и
международното сътрудничество;
47. осигурява правилното функциониране на
необходимите средства за обработка и пренасяне
на информацията – хардуера и софтуера, както
и на процесите на събиране и обработване на
информацията;
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48. събира, обобщава, съхранява и анализира
информацията, получена от ДГС и ДЛС;
49. координира разпространяването и внедряването на програмни продукти в практиката
на ДГС и ДЛС;
50. внедрява, контролира и поддържа локална мрежа, интернет и други средства за
комуникация;
51. контролира и координира дейностите по
ползванията от горите и възлагане на лесокултурните мероприятия;
52. събира и анализира информация за състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и други суровини и продукти, добивани
от горския фонд;
53. събира информация при извършване на
маркетингови проучвания на горските продукти;
54. контролира и отчита изпълнението
на дейностите, за които ДАГ е предоставила
средства на държавните горски стопанства и
държавните ловни стопанства за извършването
на дейности, свързани с възпроизводството и
опазването на горите и дивеча, както и рибните
ресурси, ползвани за любителски риболов;
55. участва в извършването на комплексни
или тематични проверки на ДГС и ДЛС.
Г л а в а
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 15. Организацията на работата в дирекцията се осъществява по реда на правилника и
в съответствие с вътрешните правила за работа
в дирекцията.
Чл. 16. Служителите в дирекцията изпълняват
възложените им задачи и отговарят пред прекия
си ръководител за изпълнението на работата
съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) Непосредственото ръководство на
дирекциите в РДГ се осъществява от директор.
(2) Директорът на дирекция ръководи, организира, контролира, планира, координира,
отчита се и носи отговорност за дейността и
за изпълнението на задачите, възложени на
дирекцията в съответствие с определените в
правилника функции.
Чл. 18. (1) Документите, изпратени до
регионалната дирекция, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях, и
се образува служебна преписка. Когато липсват
някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра
и върху жалбата, предложението или сигнала.
Чл. 19. (1) В РДГ се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
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(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор, заедно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 20. (1) В РДГ се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на
дейността на РДГ.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 21. Работното време на администрацията е от 8,30 до 17,00 ч. с обедна почивка от
12,00 до 12,30 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 23, ал. 5 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага
на директора на РДГ.
§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 септември 2009 г.
Председател: Г. Костов
10734

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на държавните
горски стопанства – държавни предприятия
към Държавната агенция по горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавните горски
стопанства – държавни предприятия по смисъла
на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за краткост
наричани „предприятието“.
Чл. 2. Предприятието има собствен знак и
официален печат с кръгла форма, в средата
на който е изобразено логото на Държавната
агенция по горите с надпис в горната част
„Държавно горско стопанство“, с добавка – наименованието на населеното място по седалището
му, а в долната – абревиатурата „ДГС“.
Чл. 3. (1) Предприятието осъществява предмета си на дейност съгласно чл. 24а, ал. 1 и 2
от Закона за горите.
(2) Дейността на предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност,
откритост, достъпност и отговорност.
Чл. 4. (1) За изпълнение на публичните му
функции ДАГ може с договор да предостави
средства за извършването на дейности, свързани
с възпроизводството, опазването на горите и
дивеча, както и рибните ресурси.
(2) Договорите се сключват за публични
дейности, включени в годишния финансов план
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на предприятието, утвърден съгласно чл. 24в,
ал. 1, т. 7 от Закона за горите.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 5. Органите на управление на предприятието са:
1. председателят на ДАГ;
2. директорът на предприятието.
Раздел II
Председател на Държавната агенция по горите
Чл. 6. (1) Председателят на ДАГ:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в ДГС;
2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване
на вещни права и за отдаване под наем на
недвижими имоти, стопанисвани от ДГС;
3. взема решения за участие на ДГС в граждански дружества, както и в юридически лица
с нестопанска цел;
4. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на ДГС;
5. упражнява контрол по опазване имуществото на ДГС;
6. утвърждава годишния финансов план на
ДГС;
7. сключва договори за управление с директорите на ДГС;
8. утвърждава длъжностното разписание в
ДГС;
9. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за заверка
на годишния финансов отчет на ДГС;
10. предприема действия по реда на чл. 6 от
Закона за държавната собственост;
11. одобрява искания на ДГС за ползване
на кредити;
12. назначава проверки на дейността на ДГС;
13. упражнява контрол по спазването на
нормативните актове и финансовата дисцип
лина в ДГС;
14. утвърждава годишния финансов отчет
на предприятието;
15. изпълнява и други функции, свързани с
управлението на ДГС.
(2) Председателят на Държавната агенция по
горите може да оправомощи определени от него
длъжности лица да осъществяват дейности по:
1. предварителен, текущ и последващ пряк
контрол върху дейностите, осъществявани от
предприятието;
2. подпомагане оперативното ръководство
и управлението на стопанските дейности на
предприятието;
3. координация по своевременното придвижване на документи, по които вземането на
решение е от компетентността на ДАГ или РДГ.
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Раздел III
Директор
Чл. 7. (1) Директорът на ДГС:
1. представлява предприятието;
2. ръководи дейността на предприятието и
отговаря за опазването на горите;
3. изготвя и утвърждава документи, свързани
с дейността на предприятието, когато това не
е от компетентността на друг орган или оправомощено длъжностно лице;
4. сключва договори за дейностите, извър
швани от ДГС;
5. издава актове за възникване, изменение
и прекратяване на трудовите правоотношения
с работниците и служителите на ДГС;
6. прави предложение до председателя на
ДАГ за бракуване на дълготрайни материални
активи;
7. изготвя и представя за утвърждаване на
председателя на ДАГ или на оправомощено от
председателя на агенцията длъжностно лице
годишен финансов план;
8. изготвя и представя за утвърждаване на
председателя на ДАГ или на оправомощено от
председателя на агенцията длъжностно лице
годишния финансов отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от одиторско
предприятие;
9. изготвя и представя на председателя на
ДАГ или на оправомощено от председателя на
агенцията длъжностно лице годишен доклад;
10. взема решения за отдаване под наем на
движими вещи;
11. издава вътрешни за предприятието правилници, инструкции и заповеди;
12. утвърждава и въвежда система за финансово управление и контрол, в това число и:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в дирекцията;
б) иструкция за административното обслужване в дирекцията;
в) инструкция за документооборота в дирекцията;
13. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ДГС.
(2) Директорът на ДГС може да делегира
правомощията си по ал. 1, т. 13 на служители
от държавното горско стопанство.
(3) Директорът няма право да бъде едновременно в трудови правоотношения с предприятието, чието управление му е възложено
с договор за управление, както и да сключва
трудов договор с други работодатели, включително и за извършване на работа извън възложената му с договора за управление.
(4) Директорът се задължава в качеството
на работодател на работниците и служителите
в ДГС да спазва разпоредбата по чл. 107а, ал. 1
от Кодекса на труда и да не сключва трудов
договор с лице, по отношение на което е налице някое от обстоятелствата в посочената
разпоредба на КТ.
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(5) Директорът се задължава в качеството
на работодател на работниците и служителите
в ДГС при установяването на обстоятелства,
които водят до недопустимост по смисъла на
чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, да прекрати трудовото правоотношение със съответния
работник или служител на ДГС на основание
чл. 330, ал. 2, т. 7 и 8 КТ.
(6) Директорът и служителите в предприятието са длъжни в дейността си да се ръководят
от нормите на етичния кодекс за служителите,
работещи в държавните предприятия и структурите в държавния горски сектор.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 8. (1) Основният предмет на дейност
на ДГС е:
1. изпълнение на лесоустройствените проекти
в държавния горски фонд и на ловоустройствените проекти в дивечовъдните участъци чрез:
а) възпроизводство на горите и земите от
държавния горски фонд и извършване на свързаните с това дейности;
б) ефективно ползване на дървесина и на
недървесни и други горски продукти от горите
и земите от държавния горски фонд, както и
търговия с тях;
в) организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от
горския фонд;
г) стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци в случаите и по реда, определени в Закона за лова и опазване на дивеча;
д) поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
2. управление на горите от държавния горски фонд;
3. организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите
и земите от горския фонд;
4. проектиране и строителство в горите и
земите в държавния горски фонд;
5. създаване на гори върху земеделски територии;
6. охрана на горите и земите от горския
фонд и опазване на дивеча и рибното богатство;
7. придобиване на гори и земи от горския
фонд по чл. 15а от Закона за горите.
(2) Държавните горски стопанства могат да
осъществяват и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.
Чл. 9. (1) Основни публични функции на
предприятието съгласно Закона за горите са
тези по администриране на следните дейности
в земите от горския фонд:
1. организацията на горския фонд;
2. опазване на горите и земите от горския
фонд;
3. ползвания в горите и земите от горския
фонд;
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4. възпроизводството на горите;
5. административно-наказателен надзор и
установяване на административни нарушения
при дейности в горите и земите в горски фонд.
(2) Задачите на предприятието по ал. 1 се
уточняват и възлагат от председателя на ДАГ
или оправомощено от него длъжностно лице.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 10. (1) Директорът ръководи, организира, контролира, отчита и носи отговорност за
цялостната дейност на предприятието.
(2) Структурните звена на предприятието
работят във взаимодействие, координация и
субординация, съгласно утвърдените им фун
кционални задължения.
(3) Лицата, работещи по трудови правоотношения в предприятието, изпълняват възложените
им задачи и носят отговорност пред прекия си
ръководител за изпълнението на работата в
съответствие с длъжностната им характеристика.
Чл. 11. (1) Документите, изпратени до държавното горско стопанство, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях, и
се образува служебна преписка. Когато липсват
някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра
и върху жалбата, предложението или сигнала.
Чл. 12. (1) В ДГС се води на хартиен носител
регистър на договорите.
(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор, заедно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 13. (1) В ДГС се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на
дейността на предприятието.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 14. Достъпът в сградата на предприятието
на външни лица се разрешава по ред, утвърден
със заповед на директора на предприятието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 24, ал. 2 от Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125
от 1997 г.; посл. изм., ДВ, бр. 43 от 2008 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 септември 2009 г.
Председател: Г. Костов
10735
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ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на държавните
ловни стопанства – държавни предприятия
към Държавната агенция по горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят устройството и дейността на държавните ловни
стопанства – държавни предприятия по смисъла
на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за краткост
наричани „предприятието“.
Чл. 2. Предприятието има собствен знак и
официален печат с кръгла форма, в средата на
който е изобразено логото на Държавната агенция по горите (ДАГ) с надпис в горната част
„Държавно ловно стопанство“, с добавка – наименованието на населеното място по седалището
му, а в долната – абревиатурата „ДЛС“.
Чл. 3. (1)Предприятието осъществява предмета си на дейност съгласно чл. 9, ал. 2 ЗЛОД.
(2) Дейността на предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност,
откритост, достъпност и отговорност.
Чл. 4. (1) За изпълнение на публичните задачи
на предприятието ДАГ може с договор да предостави средства за извършването на дейности
по чл. 9, ал. 2 и 3 ЗЛОД и финансирането им
в ловностопанските райони, стопанисвани от
неговите органи.
(2) Договорите се сключват за публични
дейности, включени в годишния финансов план
на предприятието, утвърден съгласно чл. 9в,
ал. 3, т. 1 ЗЛОД.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 5. Органите на управление на предприятието са:
1. председателят на ДАГ;
2. директорът на предприятието;
Раздел II
Председател на Държавната агенция по горите
Чл. 6. (1) Председателят на ДАГ:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в държавните ловни стопанства и
провежда политиката на държавата в областта
на организацията на ловната площ, опазването
и стопанисването на дивеча;
2. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване
на вещни права и за отдаване под наем на
недвижими имоти, стопанисвани от ДЛС;
3. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на ДЛС;
4. одобрява годишния финансов отчет на
ДЛС;
5. упражнява контрол по опазване имуществото на ДЛС;
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6. утвърждава годишния финансов план на
ДЛС;
7. утвърждава длъжностното разписание в
ДЛС;
8. назначава дипломиран експерт-счетоводител или одиторско предприятие за заверка
на годишния финансов отчет;
9. взема решения за разпореждане с дълготрайни материални активи, за учредяване
на вещни права и за отдаване под наем на
недвижими имоти;
10. предприема действия по реда на чл. 6 от
Закона за държавната собственост;
11. взема решения за ползване на кредити
от предприятието;
12. назначава проверки на дейността на ДЛС;
13. взема решения за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от ДЛС;
14. упражнява контрол по спазването на
нормативните актове и финансовата дисциплина в ДЛС;
15. изпълнява и други функции, свързани с
управлението на ДЛС, в съответствие с действащите нормативни актове.
(2) Председателят на ДАГ може да оправомощи определени от него длъжности лица да
осъществяват дейности по:
1. предварителен, текущ и последващ пряк
контрол върху дейностите, осъществявани от
предприятието;
2. подпомагане оперативното ръководство
и управлението на стопанските дейности на
предприятието;
3. координация по своевременното придвижване на документи, по които вземането на
решение е от компетентността на ДАГ или РДГ.
Раздел III
Директор
Чл. 7. (1) Директорът на ДЛС:
1. представлява предприятието;
2. осъществява оперативното ръководство
на ДЛС;
3. изготвя и утвърждава документи, свързани
с дейността на предприятието, когато това не
е от компетентността на друг орган или оправомощено длъжностно лице;
4. сключва договори за дейностите, извър
швани от ДЛС;
5. издава актове за възникване, изменение
и прекратяване на трудовите правоотношения
с работниците и служителите в ДЛС;
6. прави предложение за бракуване на дълготрайни материални активи до председателя
на ДАГ;
7. изготвя и представя за утвърждаване на
председателя на ДАГ или на оправомощено от
председателя на агенцията длъжностно лице
годишен финансов план;
8. изготвя и представя за утвърждаване на
председателя на ДАГ или на оправомощено от
председателя на агенцията длъжностно лице
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годишния финансов отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от одиторско
предприятие;
9. изготвя и представя на председателя на
ДАГ или на оправомощено от председателя на
агенцията длъжностно лице годишен доклад;
10. взема решения за отдаване под наем на
движими вещи, стопанисвани от ДЛС;
11. издава вътрешни за предприятието правилници, инструкции и заповеди;
12. утвърждава и въвежда система за финансово управление и контрол, в т. ч. и:
а) инструкция за охраната и пропускателния
режим в дирекцията;
б) инструкция за административното обслужване в дирекцията;
в) инструкция за документооборота в дирекцията;
13. изпълнява и други функции, свързани с
дейността на ДЛС.
(2) Директорът на ДЛС може да делегира
част от правомощията си по ал. 1, т. 13 на
служители от държавното ловно стопанство.
(3) Директорът няма право да бъде едновременно в трудови правоотношения с предприятието, чието управление му е възложено
с договор за управление, както и да сключва
трудов договор с други работодатели, включително и за извършване на работа извън възложената му с договора за управление.
(4) Директорът се задължава в качеството
на работодател на работниците и служителите
в ДЛС да спазва разпоредбата по чл. 107а, ал. 1
от Кодекса на труда и да не сключва трудов
договор с лице, по отношение на което е налице някое от обстоятелствата в посочената
разпоредба на КТ.
(5) Директорът се задължава в качеството
на работодател на работниците и служителите
в ДЛС при установяването на обстоятелства,
които водят до недопустимост по смисъла на
чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, да прекрати трудовото правоотношение със съответния
работник или служител на ДЛС на основание
чл. 330, ал. 2, т. 7 и 8 КТ.
(6) Директорът се задължава в дейността си
да се ръководи от нормите на етичния кодекс за
служителите, работещи в държавните предприятия и структурите в държавния горски сектор.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 8. (1) Основният предмет на дейност
на ДЛС е:
1. запазване и обогатяване на видовото
разнообразие на дивеча;
2. изграждане на биотехнически съоръжения
и провеждане на ловностопански мероприятия;
3. възпроизводство, разселване, опазване и
охрана на дивеча;
4. аклиматизация и реаклиматизация на
дивеча;
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5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
6. ползване на дивеча и дивечовите продукти
и провеждане на организиран ловен туризъм;
7. ползване на горите от държавния горски
фонд за съхраняване качествата на биотиповете
и подобряване на местообитанията;
8. възпроизводство на горите в горския фонд;
9. ползвания от горите и земите от горския
фонд;
10. опазване на горите и земите в горския
фонд;
11. проектиране и строителство в горския
фонд;
12. управление на горите от държавния
горски фонд;
13. охрана на горите и земите от горския фонд
и на горите, създадени върху поземлен фонд.
(2) Държавните ловни стопанства могат да
осъществяват и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.
Чл. 9. (1) Основни публични функции на
предприятието са тези по администриране на
следните дейностите в земите от горския фонд:
1. запазване и обогатяване на видовото
разнообразие на дивеча;
2. възпроизводство, разселване, опазване и
охрана на дивеча;
3. подобряване на местообитанията;
4. гарантиране на биологичния минимум;
5. достигане и поддържане на допустимите
запаси;
6. осигуряване на рационално и устойчиво
ползване в ловностопанските райони;
7. организацията на горския фонд;
8. опазване на горите и земите от горския
фонд;
9. ползвания в горите и земите от горския
фонд;
10. възпроизводството на горите;
11. административно-наказателен надзор и
установяване на административни нарушения
при дейности в горите и земите в горски фонд.
(2) Задачите на предприятието по ал. 1 се
уточняват и възлагат от председателя на ДАГ
или оправомощено от него длъжностно лице.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 10. (1) Директорът ръководи, организира, контролира, отчита и носи отговорност за
цялостната дейност на предприятието.
(2) Структурните звена на предприятието
работят във взаимодействие, координация и
субординация, съгласно утвърдените им фун
кционални задължения.
(3) Лицата, работещи по трудови правоотношения в предприятието, изпълняват възложените им задачи и носят отговорност пред
прекия си ръководител за изпълнението на
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работата в съответствие с длъжностната им
характеристика.
Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ДЛС,
се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени като приложения в тях,
и се образува служебна преписка. Когато
липсват някои от описаните като приложения
документи, това обстоятелство се отразява в
регистъра и върху жалбата, предложението
или сигнала.
Чл. 12. (1) В ДЛС се води на хартиен носител регистър на договорите.
(2) При вписване на договорите в регистъра
върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра
договор, заедно с приложенията, които са
неразделна част от него, се съхранява като
приложение към регистъра.
Чл. 13. (1) В ДЛС се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на
дейността на предприятието.
(2) Като приложение към регистъра се
съхраняват:
1. документът, на основание на който е
извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.
Чл. 14. Достъпът в сградата на предприятието
на външни лица се разрешава по ред, утвърден
със заповед на директора на предприятието.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 9, ал. 10 от Закона за лова и опазване на
дивеча (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; посл. изм.,
ДВ, бр. 43 от 2008 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 септември 2009 г.
Председател: Г. Костов
10736

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67
от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 6:
„(6) Доходите се декларират за месеца, през
който са получени, независимо за кой период
се отнасят.“
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В молба-декларацията по ал. 1 задължително се заявява начинът за получаване на
целевата помощ – в пари или чрез превод на
отпуснатата сума на търговец на твърдо гориво.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават ал. 3, 4 и 5.
3. В ал. 3 числото „30“ се заменя с „20“.
4. В ал. 4 след думата „помощта“ се добавя
„като в случаите, когато тя ще се изплаща на
търговец на твърдо гориво, това следва да е
изрично вписано“.
5. В ал. 5 думите „по ал. 3 се съобщава“ се
заменят с „по ал. 4 се връчват“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Целевата помощ се отпуска за период
5 месеца и се изплаща по следния ред:
1. до 31 декември на текущата година – за
месеците ноември и декември;
2. до 31 януари на следващата година – за
месеците януари, февруари и март.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За лицата и семействата, които се
отопляват с твърдо гориво и заявят писмено
желанието си пред дирекция „Социално подпомагане“, целевата помощ се изплаща на
търговците на твърдо гориво по реда на ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция „Социално подпомагане“,
по изключение, може да отпуска помощта за
отопление по реда на ал. 2.“
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Дължимите суми по чл. 5, ал. 3 се
превеждат по следния ред:
1. правоимащите лица и семейства, които
се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта по чл. 4, ал. 4 на избран от тях търговец
на твърдо гориво в срок не по-късно от 20
ноември на текущата година;
2. търговците на твърдо гориво осигуряват
снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на
текущата година;
3. при предоставянето на твърдото гориво
търговецът на твърдо гориво издава фактура
с включен данък върху добавената стойност;
4. фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при
получаването на твърдото гориво;
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5. във фактурата задължително се вписва
и номерът на заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане
на помощта;
6. на правоимащото лице се предоставя
оригиналът на фактурата;
7. търговецът на твърдо гориво изпраща в
съответната дирекция „Социално подпомагане“
заявка за превеждане на сумите по издадените
фактури до 5-о число на месеца, следващ този,
през който е предоставено твърдото гориво;
8. крайният срок за представяне на всички
заявки от търговците на твърдо гориво за съответния отоплителен сезон е 5 декември на
текущата година;
9. към заявката по т. 7 се прилагат:
а) опис на издадените фактури;
б) екземпляр от издадените фактури;
10. дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка на представения опис и превежда на търговците на твърдо гориво сумите
по банков път по реда на чл. 5, ал. 3.“
§ 6. В допълнителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. „Търговец на твърдо гориво“ е всеки
търговец, който извършва продажби на дребно
на твърдо гориво на територията на страната.“
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. Отпуснатите целеви помощи за настоящия отоплителен сезон ще се изплащат
по следния ред:
1. в срок до 30 септември всички лица и
семейства, които вече са подали молба-декларация, са длъжни да декларират желания от
тях начин за изплащане на помощта;
2. когато целевата помощ ще се изплаща на
търговец на твърдо гориво, лицата и семействата
са длъжни да върнат връчената им заповед за
отпускане на помощта в срок до 30 септември;
3. директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно
лице в срок 7 дни допълва издадената заповед
съгласно чл. 4, ал. 4 за начина на изплащане
на помощта;
4. заповедта по т. 3 се връчва по реда на
чл. 4, ал. 5.“
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“ и се
прилага за всички подадени молби-декларации
от 1.VII.2009 г.
Министър: Т. Младенов
10695

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1476
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, Решение на Министерския съвет
№ 45 от 25.І.2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение, писмо на община
Самоков с вх. № АУ 14-34 от 14.VІІ.2009 г. по повод
молба от Александър Христов Вукадинов, писмо
изх. № АУ 10-82 от 17.ХІІ.2008 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за
допускане по реда на чл. 124, ал. 4 и чл. 135, ал. 4
при условията на чл. 16 ЗУТ, становища на специализираните контролни органи и съгласувателни
писма на експлоатационните дружества, решение
№ 544 по протокол № 14 от 30.Х.2008 г. и решение
№ 892 по протокол № 22 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, нот. акт № 87, том І Б,
рег. № 3619, дело № 286 от 2000 г., акт № 4719 от
27.VІІ.2005 г. и акт № 5855 от 3.V.2007 г. за частна общинска собственост, експертно заключение
№ УТП-01-02-27 от 16.VІІ.2009 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионалната политика при МРРБ и заповед № РД02-14-478 от 24.VІІ.2006 г. (т. 8) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за
урегулиран поземлен имот (УПИ) І-920.280,334,364
с площ от 4133 кв. м – „за курортно строителство и
обществено обслужващи обекти“, в кв. 19 по плана
на курортен комплекс Боровец, община Самоков,
съгласно приетата графична част на документацията,
представляваща неразделна част от тази заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след
обнародването є чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.

легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ и да действа през
мандата на предложилия го общински съвет.
10628

Председател: М. Тотева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1493
от 24 август 2009 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 и 2 ЗПСК
във връзка с протоколно решение № 12715 от 24.VІІІ
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация забранява на „Медико-техническа лаборатория
ІІ – Пловдив“ – ЕООД, Пловдив, извършването на
разпоредителни сделки с дълготрайни активи на
дружеството, сключване на договори за придобиване
на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за
кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане
на менителнични задължения, освен с разрешение
на Агенцията за приватизация.
10716

Изпълнителен директор: Т. Николов

РЕШЕНИЕ № 1494
от 24 август 2009 г.
На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 и 2 ЗПСК
във връзка с протоколно решение № 12716 от 24.VIII
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
забранява на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина „Диана спорт“ – ЕООД,
София, извършването на разпоредителни сделки с
дълготрайни активи на дружеството, сключване на
договори за придобиване на дялово участие, за наем,
за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения, освен с разрешение на Агенцията за
приватизация.
10717

Изпълнителен директор: Т. Николов

За министър: С. Ковачев
10627

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 24 август 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника
за прилагането му и решение № 302 от 30.VІІ.2009 г.
на Общинския съвет – Велинград, управителният
съвет утвърждава промяна в персоналния състав на
местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при
община Велинград, област Пазарджик (ДВ, бр. 24
от 2008 г.), като: освобождава Ангел Георгиев Даскалов – председател на местната комисия; утвърждава
Дияна Илиева Кехайова за нов председател на същата.
Новоутвърденият председател на местната комисия е

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 662
от 24 април 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както
и Решение № 104 от 28.ІІ.2008 г. и Решение № 679
от 13.ХІ.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
(бивша аптека № 72), ж. к. Захарна фабрика, бл. 55,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 8.Х.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10743

РЕШЕНИЕ № 681
от 22 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 975 от 11.Х.2007 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на
13.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с поземлен имот,
с. Пасарел, м. Елако, им. 257, масив 259, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
заедно с право на собственост върху поземлен имот.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до
9.Х.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10744

РЕШЕНИЕ № 690
от 22 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 974 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 97, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 7000 лв. Сделката не се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 12.Х.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10745

РЕШЕНИЕ № 695
от 29 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както
и Решение № 428 от 24.VII.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.X.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния
ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 13.X.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10746
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РЕШЕНИЕ № 696
от 29 май 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 320 от 19.ІV.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.Х.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 4,
ж. к. Люлин – 9 м. р., бл. 958, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 46 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 4600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за
внасяне на депозитите – не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 15.Х.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП – от
14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер
600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на
СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му
време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
10747

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 592
oт 5 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Асеновград, одобрява
подробен устройствен план на жк „Св. Трифон“ – Асеновград, в цифров и графичен вид в обхват: на запад
част от кв. 141 и ул. Патриарх Евтимий до параклиса
„Св. Трифон“, на север – кв. 151, на юг и изток – регулационни граници на Асеновград.
10680

Председател: К. Петков

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 2241
от 19 август 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15 ППЗНП и
решение от 23.VII.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас (по т. 11 от дневния ред), заповядвам:
1. Преобразувам ОДЗ № 7 „Райна Княгиня“ – Бургас, с филиал в кв. Лозово с една градинска група в
ОДЗ № 7 „Райна Княгиня“ без филиал, считано от
1.IX.2009 г.
2. Преобразувам ОДЗ № 11 „Коледарче“ – кв.
Долно Езерово, Бургас, в ОДЗ № 11 „Коледарче“ с
филиал в кв. Лозово с една яслена и една градинска
група, считано от 1.IX.2009 г.
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3. Персоналът, обслужващ филиала в кв. Лозово, да
бъде прехвърлен от ОДЗ № 7 „Райна Княгиня“ – Бургас, към ОДЗ № 11 „Коледарче“ – кв. Долно Езерово,
Бургас, като трудовите правоотношения се уредят в
съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда.
4. Документацията на филиала в кв. Лозово да
бъде съхранявана от ОДЗ № 11 „Коледарче“ – кв.
Долно Езерово, Бургас.
5. Да се намали бюджетът на ОДЗ № 7 „Райна
Княгиня“ – Бургас, с 19 148 лв., считано от 1.IX.2009 г.
6. Да се завиши бюджетът на ОДЗ № 11 „Коледарче“ – кв. Долно Езерово, Бургас, със сумата
19 148 лв., считано от 1.IX.2009 г.
7. Активите и пасивите на ОДЗ № 7 „Райна Княгиня“ – Бургас, да преминат в ОДЗ № 11 „Коледарче“ – кв. Долно Езерово, Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на Йорданка Ангелова – заместник-кмет по „Образование и култура“ при община Бургас.
10681

Кмет: Д. Николов

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 444
от 14 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите, протоколи № 25 от 18.VI.2009 г. и № 26
от 24.VI.2009 г. на ПК „ПСК“ и решение № 328 от
19.II.2009 г. Общинският съвет – гр. Враца, реши:
I. Приема докладите за правните анализи на
юристите и експерт-оценителите за определяне на
справедлива пазарна стойност за срок 6 месеца на:
1. поземлен имот с идентификационен
№ 12259.1020.368 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, изм. със заповед № КД-14-06/27 от 13.II.2007 г. на началника на
СК – Враца, с площ 776 кв. м, находящ се на ул.
Иван Андрейчин и ул. Никола Симов – Куруто, Враца
(УПИ Х, зона – втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ), с
АОС – частна № 1183 от 15.II.2007 г.;
2. поземлен имот с идентификационен
№ 12259.1026.263 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, с площ 4282 кв. м,
находящ се в кв. „Младост“, УПИ I, кв. 22, Враца, с
АОС – частна № 1286 от 15.VIII.2007 г.;
3. поземлен имот с идентификационен
№ 12259.1024.288 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, с площ 4410 кв. м,
находящ се в ж.к. „Толбухин-юг“, Враца (УПИ ХХХVIII,
кв. 317), с АОС – частна № 1265 от 18.VII.2007 г.;
4. сграда (бивш бикарник) със застроена площ 144
кв. м масивна конструкция на един етаж, построена
1960 г., и нива – V категория с площ 9 дка, находящи
се в с. Тишевица, община Враца, м. „Селището“ пл.
№ 5410, имот № 111009, с АОС – частна № 1078 от
19.X.2006 г.
II. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба при следните условия:
1. наименование на обектите на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. поземлен имот с идентификационен
№ 12259.1020.368 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г.
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на изпълнителния директор на АК, изменена със
заповед № КД-14-06/27 от 13.II.2007 г. на началника
на СК – Враца, с площ 776 кв. м, находящ се на ул.
Иван Андрейчин и ул. Никола Симов – Куруто, Враца
(УПИ Х, зона – втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ), с
АОС – частна № 1183 от 15.II.2007 г., начална тръжна
цена 152 000 лв. и стъпка на наддаване 5000 лв. (върху
крайната цена се начислява ДДС);
1.2. поземлен им о т с и д е н т и ф и к а ц и о н е н
№ 12259.1026.263 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г. на
изпълнителния директор на АК, с площ 4282 кв. м,
находящ се в кв. „Младост“ УПИ I, кв. 22, Враца, с
АОС – частна № 1286 от 15.VIII.2007 г., начална тръжна
цена 428 000 лв. и стъпка на наддаване 4300 лв. (върху
крайната цена се начислява ДДС);
1.3. поземлен им о т с и д е н т и ф и к а ц и о н е н
№ 12259.1024.288 по кадастралната карта на Враца,
одобрена със заповед № РД-18-43 от 16.IX.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с площ 4410 кв.
м, находящ се в ж.к. „Толбухин-юг“, Враца (УПИ
ХХХVIII, кв. 317), начална тръжна цена 296 000 лв.
и стъпка на наддаване 3000 лв. (върху крайната цена
се начислява ДДС);
1.4. сграда (бивш бикарник) със застроена площ
144 кв. м масивна конструкция на един етаж, построена 1960 г., и нива – V категория с площ 9 дка,
находящи се в с. Тишевица, община Враца, м. „Селището“ пл. № 5410, имот № 111009, с АОС – частна
№ 1078 от 19.X.2006 г., начална тръжна цена 5985 лв.
и стъпка на наддаване 100 лв. (върху крайната цена
се начислява частично ДДС);
2. размер на депозита за участие в явния търг – 10%
от началната тръжна цена; депозитната вноска се
внася в ОББ, клон Враца, по сметка на община Враца
BG13UBBS80023300146537, код BIC UBBSBGSF – ТБ
„ОББ“ – АД, клон Враца;
3. краен срок за внасяне на депозита – 15 дни от
деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“;
4. тръжна документация се закупува срещу 240 лв.
(с включен ДДС), платими на касата в центъра за
услуги и информация на гражданите в сградата на
община Враца, ет. 1; срок за закупувне на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, следващ
обнародването на решението в „Държавен вестник“;
5. място за получаване на тръжната документация – сградата на община Враца, ет. 3, стая № 72;
6. срок за подаване на предложенията за участие
в търга – 15 дни от деня, следващ обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
7. срок за извършване на оглед на обекта – 15
дни от деня, следващ обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
8. място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17-ия ден от деня, следващ
обнародването на решението в „Държавен вестник“,
в 14 ч., в сградата на община Враца, ет. 3, стая № 72.
III. Повторен търг ще се проведе след 14 дни, като
всички цитирани срокове се удължават с 14 дни до
продажбата на обектите.
IV. Възлага на кмета на община Враца да извърши
всички последващи действия, свързани с огранизацията и провеждането на търга, и да сключи договор
със спечелилия търга участник. За допълнителна
информация: тел. 092/626567; 092/624581, вътр. 265.
Председател: К. Шахов
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 371
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
подробния устройствен план – план за застрояване за
поземлен имот № 029231 в землището на Костинброд,
м. Долен рид, за сграда за 10 000 носачки, склад за
яйца, фуражна кухня.
Решението може да се обжалва пред административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
10700

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ З№ 372
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и протокол
№ 9 от 27.V.2009 г. на ОЕСУТ, т. 34, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 031003,
местност „Слатина“, с. Петърч, община Костинброд.
Решението може да се обжалва пред административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
10699

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 118
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване в обхват
квартали 86, 89, 90, 262, 263 и УПИ ХII-158, кв. 80
по плана на „Индустриална зона – юг“ – Кърджали.
2. Спира проектирането на частта от кв. 80 в обхват
УПИ I, VI, IХ-158, Х-158, ХI-158, ХIII-408, ХIV-256,
ХV-158 и 261 до изясняване трасето на околовръстния
път на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез
кмета на община Кърджали до Административен
съд – Кърджали, в 14–дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10701

Председател: С. Неджиб

РЕШЕНИЕ № 120
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 31,
ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 7 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на общински нежилищен
имот – стоматологичен кабинет в жил. бл. № 3,
вх. В, ет. 0, кв. Възрожденци, Кърджали, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
40909.114.261.1.76 по кадастрална карта на Кърджали,
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със застроена площ 40,15 кв. м, ведно с принадлежащото му избено помещение № 70, с полезна площ
4,07 кв. м и с припадащите му се 0,488% идеални
части от общите части на сградата в размер 7,48 кв.
м и 0,488 % идеални части от правото на строеж на
сградата. Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 2440 от 17.III.2009 г., вписан в службата
по вписванията под дв. вх. № 864 от 26.III.2009 г., парт.
2535 44, акт 39, том 4, дело № 649.
ІІ. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на обекта в размер 22 400 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
ІІІ. Утвърждава конкурсната документация, информационния меморандум и проекта на договора
за продажба като част от нея.
ІV. Публично оповестеният конкурс за продажба
на обекта по т. І да се проведе при следните условия:
1. минимална конкурсна цена – 22 400 лв.;
2. начин на плащане – еднократно в левове към
датата на сключване на договора;
3. в обекта да се осъществява медицинска дейност;
4. в обекта да се развива дейност, отговаряща на
санитарно-хигиенните норми и опазване на околната
среда;
5. място за закупуване на конкурсна документация
и информационен меморандум – общинска администрация Кърджали, бул. България 41, ет. 5, стая 512;
6. срок за закупуване на конкурсна документация
и информационен меморандум – до 15-ия календарен
ден след обнародването на решението в „Държавен
вестник“, срещу заплащане на такса 100 лв., след
представяне на документ за самоличност; в случай
че конкурсната документация се закупува от името
на друго лице, се представя и нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документацията;
7. лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурс до 15-ия календарен
ден след обнародване на решението в „Държавен
вестник“;
8. депозит за участие в конкурса – 30% от началната конкурсна цена на обекта; краен срок за внасяне
на сумата по депозита – 20-ият календарен ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
по сметка, посочена в конкурсната документация;
9. оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9 до 16 ч. до изтичане на крайния срок
за внасяне на депозита след представяне на документ
за закупена конкурсна документация;
10. срок за подаване на оферти за участие в
публично оповестения конкурс – до 16 ч. на 25-ия
календарен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“, в стая 512 на общината;
11. дата на провеждане на конкурса – на 26-ия
календарен ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“, в 9,30 ч. в стая 409 на общината;
ако денят е неработен, конкурсът ще се проведе на
следващия работен ден.
V. Забранява сключване на договори за дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване
на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
VІ. Упълномощава кмета на общината да извърши
всички действия по организацията и провеждането на
конкурса и да сключи договора за покупко-продажба.
10702

Председател: С. Неджиб
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ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 392
от 6 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение второ и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 6, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Левски, реши:
1. Приема годишен план за приватизация през
2009 г. на община Левски – търговски дружества със
100 % общинско участие – „Автотранспорт“ – ЕООД.
2. Открива процедура за приватизация на общинското участие в търговско дружество „Автотранспорт“ – ЕООД.
3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството,
сключване на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,
за обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение на
Общинския съвет – гр. Левски.
4. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на дружеството
чрез провеждане на процедура по реда на Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство.
10658

Председател: Л. Александрова

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 313
от 3 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и предложение
вх. № 09Х-283 от 27.VІІ.2009 г. Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване на следния обект: общински
нежилищен имот, незавършен обект на строителството,
представляващ складово помещение – първи сутерен с
площ 71,91 кв.м, заедно с 5,159 % ид. части от общите
части на блока и от правото на строеж, в секция С4
на жил. блок 21 на бул. Княгиня Мария-Луиза.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на 21-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 13 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив, ул.
Железарска 1, за продажбата на общински нежилищен имот, незавършен обект на строителството,
представляващ складово помещение – първи сутерен с
площ 71,91 кв.м, заедно с 5,159 % ид. части от общите
части на блока и от правото на строеж, в секция С4
на жил. блок 21 на бул. Княгиня Мария-Луиза, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 35 500 лв. (сделката не
е освободена от ДДС – чл. 45, ал. 2 ЗДДС).
2. Стъпка на наддаване – 3500 лв.
3. Депозитът за участие е парична вноска 17 000 лв.,
който следва да е постъпил по банковата сметка на
ПОАП до 18-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга се
закупува в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 18ия ден от обнародването на решението в „Държавен
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вестник“ до 16 ч. българско време; цената на комплект
тръжна документация е 500 лева (без ДДС), платими в брой на посочения адрес; при получаване на
тръжната документация представителят на съответния
кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на
юридическото лице, което представлява, а в случаите
на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма; документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, следва
да бъдат придружени с превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия
ден (вкл.) от обнародването на това решение от 9
до 17 ч. с предварително подадена писмена заявка в
офиса на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ за закупена тръжна документация
6. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 часа на
деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане – към достигнатата на търга
цена се начислява ДДС и след прихващане на внесения депозит се заплаща в левове при сключване
на приватизационния договор по банкова сметка на
община Пловдив.
8. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
да сключи приватизационен договор със спечелилия
търга участник в срока по Наредбата за търговете
и конкурсите.
10624

Председател: И. Илиев

РЕШЕНИЕ № 314
от 3 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и предложение вх. № 09Х-282 от 27.VІІ.2009 г. Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с явно
наддаване на 21-ия ден от обнародването на това
решение в „Държавен вестник“ в 10 ч. в сградата на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата
на общински нежилищен имот, представляващ две
складови помещения: с площ 46 кв. м, ведно с 3,30 %
ид. ч. от общите части на блока, и с площ 36,68 кв. м,
ведно с 2,631 % ид. ч. от общите части на блока, и
двете с право на строеж, находящи се в партера на
секция С4 на жилищен бл. 21 на бул. Кн. М.-Луиза,
Пловдив, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 89 100 лв.
2. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
3. Депозитът за участие е парична вноска 40 000 лв.,
който следва да е постъпил по банковата сметка на
ПОАП до 18-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга се
закупува в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до
18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“, до 16 ч. българско време. Цената на
комплект тръжна документация е 500 лв. (без ДДС),
платими в брой на посочения адрес. При получаване на тръжната документация представителят на
съответния кандидат следва да представи документ
за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представлява,
а в случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен от
българския, следва да бъдат придружени с превод
на български език.
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5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия ден
(вкл.) от обнародването на решението, от 9 до 17 ч.,
с предварително подадена писмена заявка в офиса
на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация
6. Предложенията за участие в търга се подават в
офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на деня,
предхождащ търга.
7. Начин на плащане: достигнатата на търга цена
(след приспадане на внесения депозит) се заплаща в
левове, при сключване на приватизационния договор,
по банкова сметка на община Пловдив.
8. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
да сключи приватизационен договор със спечелилия
търга участник в срока по Наредбата за търговете
и конкурсите.
10625

Председател: И. Илиев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 597
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 31, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе на кабел
1 kV за имот № 4099 по КВС на с. Дъбник“, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти:
№ 000202 (път ІV клас), № 000208 (полски път),
№ 000215 (полски път), № 004024 (нива), № 004097
(пасище, мера), № 004098 (пасище, мера), който е
изложен в сградата на община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването чрез
община Поморие пред Бургаския административен съд.
10703

Председател: Я. Славов

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 28-355
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Провадия, одобрява ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация) за
УПИ ІІ – за баня, с площ 1271 м2 в кв. 38 по регулационния план на с. Бозвелийско, при което се образува
нов УПИ І – за баня, с площ 783 м2 в нов кв. 38Б
по плана на с. Бозвелийско, като от западната част
на парцела се обособява улица с о.т. 179А-79А, а от
източната – улица с о.т. 178А-78А.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения чрез
община Провадия до Административен съд – Варна.
10704

Председател: Д. Агностева

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 435
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние
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и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители, чл.6, ал.1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на лицата,
заявили интерес за участие в приватизацията по Закона
за приватизация и следприватизационен контрол и за
документите и сведенията, представляващи служебна
тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с решение № 336 от 24.ІІ.2009 г. Общинският
съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен имот – поземлен имот № 61710.501.46 (стар
идентификатор УПИ ІІІ-186, кв. 8) по кадастралната карта на Разград, Западна промишлена зона,
с площ 5870 кв.м, с начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, за който
е съставен акт за частна общинска собственост
№ 992 от 11.ІV.2005 г. с приватизационна оценка
322 850 лв. без включен ДДС, с граници на имота:
имоти с № 61710.501.45, 61710.501.351, 61710.502.7160,
61710.501.52 и 61710.501.503.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 21-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 15 ч. в зала 102 на административната
сграда на община Разград, при начална тръжна цена
322 850 лв. без включен ДДС и стъпка на наддаване
16 000 лв. Ако 21-ият ден е неприсъствен, търгът да
се проведе следващия работен ден в същия час и на
същото място.
3. Плащането на цената да се извърши само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Депозитната вноска 30 000 лв. да се внесе по
сметка на община Разград IBAN – BG17 TTBB 9400
3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД,
Варна, клон Разград, TTBBBG22, до 17-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Ако 17-ият ден е неприсъствен, депозитната
вноска да се внесе следващия работен ден.
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на община Разград
до 17-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ .
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им в
деловодството на община Разград, стая 6 (партер)
до 17 ч. на 17-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако 17-ият ден е
неприсъствен, предложенията да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се извършва след закупуване на тръжната документация
до 17-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, както и информационния
меморандум на общинския недвижим имот и определя
такса за закупуването є 100 лв. без ДДС.
9. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 43-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ при същите условия,
като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно тридесет
и деветият от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани
в Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: С. Стоянов
10621
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РЕШЕНИЕ № 436
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3
и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с решение № 336
от 24.II.2009 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински нежилищен имот – поземлен имот № 70860.507.631 по кадастралната карта
на с. Стражец, община Разград, с площ 1540 кв. м, с
начин на трайно ползване: поземлен имот със смесен
начин на трайно ползване, за който е съставен акт
за частна общинска собственост № 530 от 4.VI.2009 г.,
с приватизационна оценка 69 300 лв., без включен
ДДС, с граници на имота: имоти с № 70860.507.56,
70860.507.632, 70860.507.52, 70860.507.462 и 61710.501.600.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 35-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в 15 ч., в зала 102 на административната сграда на
община Разград, при начална тръжна цена 69 300 лв.,
без включен ДДС, и стъпка на наддаване 3000 лв. Ако
35-ият ден е неприсъствен, търгът да се проведе на
следващия работен ден в същия час и на същото място.
3. Плащането на цената да се извърши само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Депозитната вноска 7000 лв. да се внесе по
сметка на община Разград IBAN – BG17 TTBB 9400
3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД,
Варна, клон Разград, TTBBBG22, до 31-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Ако 31-ият ден е неприсъствен, депозитната вноска
да се внесе на следващия работен ден.
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на община Разград
до 31-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им в
деловодството на община Разград, стая 6 (партер),
до 17 ч. на 31-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако 31-ият ден е
неприсъствен, предложенията да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се извършва след закупуване на тръжната документация
до 31-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, както и информационния
меморандум на общинския недвижим имот и определя
такса за закупуването є 100 лв. без ДДС.
9. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
53-ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани
в Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: С. Стоянов
10622

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 437
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3
и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда за лицензиране на оценители, чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите във връзка с решение № 336
от 24.ІІ.2009 г. Общинският съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежилищен
имот – поземлен имот № 61710.505.169 по кадастралната карта на Разград, Западна промишлена зона,
с площ 11 532 кв.м, с начин на трайно ползване:
за друг вид обществен обект, комплекс, за който е
съставен акт за частна общинска собственост № 166
от 12.ІІ.2007 г. с приватизационна оценка 403 620 лв.,
без включен ДДС, с граници на имота: имоти
с № 61710.505.7085, 61710.505.7093, 61710.505.168,
61710.505.7092 и 61710.505.6527.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 15 ч. в зала 102 на административната
сграда на община Разград, при начална тръжна цена
403 620 лв., без включен ДДС, и стъпка на наддаване
20 000 лв. Ако 28-ият ден е неприсъствен, търгът да
се проведе на следващия работен ден в същия час
и на същото място.
3. Плащането на цената да се извърши само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Депозитната вноска 40 000 лв. да се внесе по
сметка на община Разград IBAN – BG17 TTBB 9400
3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД,
Варна, клон Разград, TTBBBG22, до 24-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Ако 24-ият ден е неприсъствен, депозитната
вноска да се внесе следващия работен ден.
5. Тръжната документация за общинския нежилищен имот се закупува от стая 413 на община Разград
до 24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им в
деловодството на община Разград, стая 6 (партер)
до 17 ч. на 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Ако 24-ият ден е
неприсъствен, предложенията да се подадат на следващия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се извършва след закупуване на тръжната документация
до 24-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Утвърждава тръжната документация, представляваща приложение № 1, както и информационния
меморандум на общинския недвижим имот и определя
такса за закупуването є 100 лв. без ДДС.
9. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 50-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите
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условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
46-ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на община Разград правомощията на орган на приватизация, регламентирани
в Наредбата за търговете и конкурсите.
10623

Председател: С. Стоянов

29. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 август 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
3280194
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
1664984
Инвестиции в ценни книжа
18776639
Всичко активи:
23721817
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7869146
Задължения към банки
4334291
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6893159
Задължения към други депозанти
432364
Депозит на управление „Банково“
4192857
Всичко пасиви:
23721817
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Цв. Манчев
В. Пауновска
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 август 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
24387
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота в МВФ
1407865
Дълготрайни материални и
нематериални активи
198209
Други активи
10021
Депозит в управление „Емисионно“
4192857
Всичко активи:
5833339
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2317277
Други пасиви
9494
Всичко задължения:
2326771
Основен капитал
20000
Резерви
3091044
Неразпределена печалба
395524
Всичко собствен капитал:
3506568
Всичко пасиви:
5833339
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Цв. Манчев
В. Пауновска
10748
28. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 1,57 на
сто, считано от 1 септември 2009 г.
10750
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Висшият дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 21/2009
на Висшия дисциплинарен съд Цветан Димитров Паунов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се
лишава от право да упражнява адвокатска професия
за срок три месеца.
10718
41. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство за предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗПБ – минни отпадъци, в
площ „МБИ МЕДЕТ“, община Панагюрище, област
Пазарджик.
10751
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – участък от р. Дунав. Целта на ползването
е изземване на наносни отложения до 40 000 м3/
годишно от динамичните запаси. Наносните отложения ще се изземват чрез закотвени средства, багер
и булдозер. Място на ползване на повърхностен
воден обект – участък от р. Дунав, над устието на р.
Осъм – наносен пясъчен остров от км 600+700 до км
601+500, при км 600+700 на минимално разстояние
от българския бряг 200 м и максимално 460 м и при
км 601+500 на минимално разстояние от българския бряг 100 м и максимално 300 м. Географски
координати в система WGS-84 на характерни точки
на участъка: т. 1. N – 43° 42' 36,0", E – 24° 50' 17,2" ;
т. 2. N – 43° 42' 27,4" ; E – 24° 50' 56,4"; т. 3. N – 43° 42'
19,6"; Е – 24° 50' 53,1"; т. 4. N – 43° 42' 29,7", Е – 24° 50'
15,3", в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен; код по единен класификатор на
административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ)
80697. Правото на ползване ще се предостави при
условие, че се изгради трайна опорна и работна
геодезична мрежа, зареждането с горива и смяната
на смазочни материали да бъде на специална площадка извън границите на водния обект – р. Дунав.
Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването и публичното обявяване на
съобщението заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или
да предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмените възражение и/
или предложения се представят в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, отдел „Ползване на водите“.
10632
Нона Караджова – министър на околна среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – р. Дунав. Целта на ползването е изземване
на наносни отложения до 47 300 куб. м годишно от
динамичните запаси. Наносните отложения ще се
изземват с плаващо добивно съоръжение – дълбачка.
Място на ползване на повърхностен воден обект – участък от р. Дунав, с географски координати WGS-84 на
граничните точки (1.43° 56' 09,9" N и 26° 04' 47,4" Е; 2.
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43° 57' 04,5" N и 26° 06' 08,8" Е; 3. 43° 57' 00,2" N и 26°
06' 16,6" Е; 4. 43° 56' 05,6" N и 26° 04' 54,2" Е) от км
480 + 600 до 478+000, на манимално разстояние 80 м
и максимално 280 м от българския бряг над остров
Алеко и минимално – 80 м от острова и българския
бряг в канала, с площ 392 000 кв. м в землището на
с. Сандрово, община Русе, област Русе. Код по единен
класификатор на административно-териториалните
единици (ЕКАТТЕ) 65348 и временно депо при км
483+630 в канала на о. Алеко с географски координати
WGS-84 на граничните точки (1.43° 54' 39,9" N и 26°
04' 01,9" Е; 2. 43° 54' 38,7" N и 26° 04' 06,0" Е; 3. 43°
54' 41,8" N и 26° 04' 07,4" Е; 4. 43° 54' 42,8" N и 26°
04' 03,5" Е). Правото на ползване ще се предостави,
при условие че се изгради трайна опорна и работна
геодезична мрежа на участъка и депото. Съгласно
чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен срок от
обнародването и публичното обявяване на съобщението заинтересуваните лица могат да възразят срещу
издаването на разрешителното и/или да предложат
условия, при които да бъде издадено разрешителното
с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, отдел
„Ползване на водите“.
10633
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за осигуряване на
вода за промишлени и други цели. Водовземното
съоръжение – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в долнокредния водоносен хоризонт, водно тяло
BG1G0000K1b041 – Карстови води в Русенската формация, УПИ III-92, кв. 887 от кадастралния план на
Русе, община Русе, при географски координати: N – 43°
52' 8,3", и Е – 26° 2' 12,8", геодезически координати:
X 4757925.28 и Y 9488053.95. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбния кладенец до 70 м,
кондукторна колона с диаметър 300 мм в интервала от
повърхността до 5 м, експлоатационна колона ∅ 160 мм
от повърхността до 70 м, филтърна част от 25 до 68 м,
засипка на филтъра от 70 до 20 м, задтръбна циментация
на експлоатационна колона от 20 м до повърхността;
проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до
3,75 л/сек; проектен максимален дебит на водочерпене – до 5 л/сек; проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 8,20 м. Дейности за
проучване на подземните води: опитно водочерпене с
максимално възможния дебит, хидравлични тестове
при разрешения дебит и на три степени за определяне на хидравличната ефективност на съоръжението,
анализ на актуалния химичен състав на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: експлоатационните характеристики
на тръбния кладенец да се определят, като се отчете
взаимодействието със съществуващите съоръжения;
при реализиране на проектното водовземане да не
се създават допълнителни понижения, по-големи от
разрешените максимално допустими понижения в
тръбен кладенец ЕК „Алфа Флеш“ – 0,30 м, и тръбен кладенец на ТК „Полихимтех – Русе“ – 0,18 м;
от изграденото водовземно съоръжение да не се
отказва водоснабдяване на други съседни имоти в
рамките на максималния му технически възможен
дебит; формираните отпадъчни води от обекта, който
се предвижда да бъде водоснабден чрез съоръжението, да се отведат в канализационна мрежа съгласно
сключен договор за предоставяне на В и К услуги
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между фирма „Монтюпе“ – ЕООД, и „В и К“ – ООД,
Русе. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната
среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10634
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект Черно море за заустване на
отпадъчни води от съществуващ обект канализационна система на Балчик със съответните проектни
параметри и условия за издаване на разрешително,
както следва: проектни параметри: заустване на поток пречистени битово-фекални води, промишлени
и дъждовни води, след пречиствателна станция, състояща се от съоръжения за механично и биологично
пречистване; годишно водно количество – Qгод. – до
1 175 000 м3/год.; място на заустване – Черно море,
район на съществуващо и перспективно ползване
на водите, в място на заустване с географски координати СШ 43° 23' 78", ИД 28° 10' 56"; индивидуални
емисионни ограничения, както следва: активна реакция
pH – 6,5 – 9,0 mg/dm3; неразтворени вещества – 35;
БПК5 – 25; ХПК – 125; общ азот – 15; общ фосфор – 2; арсен – 0,05; олово – 0,01; хром (общ) – 0,1;
живак – 0,001; никел – 0,1; цинк – 0,05; кадмий – 0,005;
мед – 0,03; желязо – 0,1; феноли – 0,005; цианиди – 0,05;
екстрахируеми вещества – 0,15; нефтопродукти – без
видим филм на повърхността на водата и без мирис;
повърхностно активни вещества – 0,1. Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения – от датата
на влизане в сила на разрешителното при спазване на
изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за условията
и реда за заустване на производствени отпадъчни
води в канализационните системи на населените
места. Условия за издаване на разрешително: 1. в срок
най-късно до 31.V.2010 г. да се прекрати заустването
на отпадъчните води от канализацията в ж.к. Балик
в източно дере и да се осигури отвеждането им за
пречистване в ГПСОВ – Балчик; 2. в срок най-късно
до 31.ХІІ.2010 г. заустването на отпадъчни води след
ГПСОВ – Балчик, да се изведе извън района на съществуващо и перспективно ползване на водите; избраната
точка на заустване да бъде съгласувана с Басейнова
дирекция Черноморски район с център Варна; 3. да
не се допуска заустване на непречистени отпадъчни
води от канализационната система на Балчик; 4. да
се спазват изискванията по чл. 123, 126, 127, 130 и 131
от Закона за водите. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в Министерството на
околната среда и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.
10635
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на дублиращо съоръжение за подземни води, предназначено
за водовземане, като част от водовземна система за
осигуряване на вода за питейно-битови цели на населено място. Съоръжението – тръбен кладенец ТК 3а,
ще бъде изградено в неоген-кватернерен водоносен
хоризонт, водното тяло BG3G0000NQ018 – неогенкватернер – Пазарджик – Пловдивски район, в имот
№ 087010 в землището на с. Чешнегирово, община
Садово, област Пловдив, при координати на тръбния кладенец ТК 3а: N – 42° 08' 5,3", Е – 24° 58' 35,1".
При реализиране на предвиденото водовземане
няма да бъдат създадени допълнителни понижения,
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по-големи от разрешените в останалите съоръжения
от водовземната система. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбния кладенец ТК 3а
до 110 м, диаметър на експлоатационната колона ∅
315 мм от повърхността до 65 м, филтърна част от
40 до 105 м, засипка на филтъра от 110 до 40 м и
задтръбна циментация на експлоатационната колона
от 40 м до повърхността; проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – по 14 л/сек; проектен максимален дебит на водочерпене – по 20 л/сек; проектно максимално допустимо понижение на водното
ниво – по 6 м. Дейности за проучване на подземните
води: изучаване структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт, химичния
състав и физико-химичните свойства на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: водовземното съоръжение – ТК 3а,
ще работи при взаимодействие със съществуващи
тръбни кладенци, които са част от водовземна система
на ПС „Садово – Чешнегирово“; при изграждане на
тръбния кладенец да се минимализира черпенето от
съществуващите кладенци с цел предотвратяване на
колматация в прифилтровата зона на изгражданото
съоръжение. След изграждане на съоръжението и
въвеждането му в експлоатация дублираният ТК 3 да
се оборудва за мониторинг на нивото на подземните
води. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обявяването в Министерството на околната
среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10636
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на
воден обект за изграждане на дублиращи съоръжения
за подземни води, предназначени за водовземане, като
част от водовземна система за осигуряване на вода
за питейно-битови цели на населено място. Съоръженията – два броя тръбни кладенеца ТК 2б и ТК 5а,
ще бъдат изградени в неоген-кватернерен водоносен
хоризонт, водното тяло BG3G0000NQ018 – неогенкватернер – Пазарджик – Пловдивски район, в имот
№ 000056, кв. Парчевич – ТК 2б, и в имот № 000253,
кв. Секирово – ТК 5а, в землището на гр. Раковски,
община Родопи, област Пловдив, при координати на
тръбните кладенци: ТК 2б N – 42° 15' 52,2", Е – 24°
47' 58,08", и ТК 5а N – 42° 15' 49,32", Е – 24° 47' 9,96".
При реализиране на предвиденото водовземане
няма да бъдат създадени допълнителни понижения,
по-големи от разрешените в останалите съоръжения
от водовземната система. Проектни параметри на
ползването: дълбочина на тръбните кладенци: ТК 2б
до 65 м, диаметър на експлоатационната колона
∅ 315 мм от повърхността до 65 м, филтърна част
от 24 до 60 м, засипка на филтъра от 65 до 24 м и
задтръбна циментация на експлоатационната колона
от 24 м до повърхността. ТК 5а до 60 м, диаметър на
експлоатационната колона ∅ 315 мм от повърхността
до 60 м, филтърна част от 24 до 55 м, засипка на
филтъра от 60 до 24 м и задтръбна циментация на
експлоатационната колона от 24 м до повърхността;
проектен средноденонощен дебит на водочерпене – по
10 л/сек за всеки кладенец; проектен максимален
дебит на водочерпене – по 14 л/сек за всеки кладенец; проектно максимално допустимо понижение на
водното ниво – по 7,10 м за всеки кладенец. Дейности
за проучване на подземните води: изучаване структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които ще
се разреши изграждане на съоръженията: водовзем-

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ните съоръжения – ТК 2б и TK 5а, ще работят при
взаимодействие със съществуващи тръбни кладенци,
които са част от водовземна система на ПС „Раковски“. При изграждане на двата тръбни кладенеца
да се минимализира черпенето от съществуващите
кладенци с цел предотвратяване на колматация в
прифилтровата зона на изгражданите съоръжения.
След изграждане на двете водвземни съоръжения и
въвеждането им в експлоатация дублираните ТК 2а
и ТК 5 да се оборудват за мониторинг на нивото на
подземните води. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10637
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а –аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за водоползване от повърхностен воден
обект язовир „Белмекен“ – канал „Чаирски“ и канал
„Яденица“. Целта на водоползването е питейно-битово
и промишлено водоснабдяване по време на строителството на обект „Язовир „Яденица“ – строителни
площадки „Чаира“ и „Яденица“. Питейно-битовото водоснабдяване на площадка „Чаира“ ще се осъществява
от водохващане „Манафско дере“ (разпределителна
шахта на питеен водопровод за ПАВЕЦ „Чаира“ на
кота 1185,49 м), с географски координати на съоръжението: 42° 09' 41,91", 23° 52' 21,32". Промишленото
водоснабдяване ще се осъществява от входна шахта
на дюкер № 2 на канал „Чаирски“ на кота 1223,0 м
и географски координати на съоръжението: 42° 09'
37,64", 23° 52' 21,58". Исканото водно количество за
питейно-битовото водоснабдяване е до 0,1 л/сек и за
промишленото водоснабдяване до 7,5 л/сек. Годишният
лимит за питейно-битовото водоснабдяване е до 9150
м3 и за промишленото водоснабдяване до 27 450 м3.
Общият годишен лимит на ползваната вода е в размер
36 600 м3 при режим на водоползване – целогодишно.
Питейно-битовото и промишленото водоснабдяване
на площадка „Яденица“ ще се осъществява от безнапорна деривация „Яденица“ между водохващания
№ 15 и № 16 и географски координати на съоръжението: 42° 05' 58,55" , 23° 52' 52,89". Исканото водно
количество за питейно-битовото водоснабдяване е
до 1,0 л/сек и за промишленото водоснабдяване до
16,0 л/сек. Годишният лимит за питейно-битовото
водоснабдяване е до 15 568 м3 и за промишленото
водоснабдяване до 81 732 м3. Общият годишен лимит
на ползваната вода е в размер 97 300 м3 при режим
на водоползване – целогодишно. Ползваните водни
количества ще се измерват с монтирани измервателни
устройства на питейните и техническите водопроводи.
За строителна площадка „Чаира“ отпадъчните води
от питейно-битовото водоснабдяване се отвеждат в
септична яма и попивен кладенец, а промишлените
води в корекция на р. Чаирска, след утаяване. За
строителна площадка „Яденица“ отпадъчните води
се отвеждат в р. Яденица след механично пречистване. Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването
и публичното обявяване на съобщението в община
Белово заинтересуваните лица могат да възразят срещу
издаването на разрешителното и/или да предложат
условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени
интереси. Писмените предложения се представят в
Министерството на околната среда и водите, дирекция
„Управление на водите“.
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Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и
чл. 75 от Закона за водите обявява, че е постъпила
административна преписка с искане за откриване
на процедура за изменение на разрешително за
водоползване от повърхностен воден обект – яз.
„Боровица“. Целта на водоползването е питейнобитово водоснабдяване на Кърджали, Момчилград и
населени места от общините Кърджали, Момчилград
и Черноочене. Във връзка с включване на нови 10
населени места и вилна зона „Енчец“ в община
Кърджали, кв. „Боровец“, Кърджали, и въвеждане
в експлоатация на цялостното водоснабдяване на
Момчилград към водоснабдителна система „Боровица“ разрешеният годишен лимит на водоползване
се увеличава от 6,140 на 10,200 млн. куб. м/годишно
при режим на водоползване – 24 ч./денонощие,
целогодишно. Съгласно разпоредбата на чл. 62а,
ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок от
обнародването и публичното обявяване на съобщението в община Кърджали, община Момчилград и
община Черноочене заинтересуваните лица могат да
възразят срещу изменението на разрешителното и/
или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични
или обществени интереси. Писмените предложения
се представят в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“.
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Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл.62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води, предназначено за проучване.
Съоръжението за проучване – проучвателен сондаж,
ще бъде изградено в палеогенския пукнатинен водоносен хоризонт, водно тяло BG1G0000TJK045 – Карстови и пукнатинни води в Централния Балкан, в
поземлен имот № 067018 в местността „Великиното“
в землището на с. Престой, община Трявна, при географски координати N 42° 52' 06,9" и Е 25° 32' 09,8"
и геодезични координати Х 46618.22.0 и У 8687960.0.
Целта на изграждане на съоръжението е проучване за
изучаване на геоложкия разрез, търсене на подземни
води и характеризиране на частта от водното тяло
във връзка с изграждане на съоръжение за подземни
води, предназначено за водовземане. Проектни параметри на ползването: Конструкция на съоръжението
за проучване. Проучвателен сондаж – дълбочина до
200 м; техническа колона от метални тръби, с диаметър 159 мм в интервала от повърхността до 25 м,
задтръбно циментирана по цялата дължина, открит
ствол с диаметър 132 мм в интервала от 25 м до 200 м.
Дейности за проучване на подземните води: изучаване
на литоложкия строеж, структурата и филтрационните
характеристики на водоносния хоризонт и химичния
състав и физико-химичните свойства на подземните
води. Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: не се разрешава ползването на проучвателния сондаж като съоръжение, предназначено за
водовземане; проучвателният сондаж да се прокара
ядково в интервала от 25 до 200 м и да се проведат
комплексни сондажно-геофизични изследвания за
изучаване на литоложкия строеж, установяване на
напуканите зони в пясъчниците и конгломератите;
провеждане на опитно водочерпене с максимално
възможния постоянен дебит за определяне на водообилността на разкрития разрез и параметрите на
водоносния хоризонт и актуална оценка на ресурсите
на подземните води в проучената част от водното
тяло; при доказване на наличието на значителни
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водни количества се допуска преоборудване на проучвателния сондаж след издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за водовземане;
ако при проучването не се докаже наличието на
значителни водни количества, изграденото съоръжение за проучване да се предаде безвъзмездно на
Басейновата дирекция или да се ликвидира. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
10721
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на
съоръжение за подземни води, предназначено за
водовземане, за осигуряване на вода за други цели,
вкл. самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в неогенския водоносен хоризонт (чокрак-караган),
подземно водно тяло BG2G000000N018 – порови
води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Вар
на – Ботево – Батово, в поземлен имот № 055001,
местността Курията в землището на с. Осеново,
община Аксаково, при географски координати на
тръбния кладенец: N – 43° 19' 0,8", и Е – 28° 00' 07,8",
геодезически координати Х 4698099.2 и У 9647341.6,
надморска височина – 130 м. При реализиране на
проектното водовземане няма да бъдат създадени
допълнителни понижения на водното ниво в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни параметри на ползването: дълбочина на тръбния кладенец
230±20 м, прикриваща колона от метални тръби, с
диаметър 426 мм в интервала от повърхността до
25 м задтръбно циментирана по цялата дължина;
експлоатационна колона с диаметър 219/9,5 мм в
интервала от повърхността до 230±20 м, филтрова
част от 120 – 210±20 м, засипка на филтъра от 230±20
до 40 м и циментация на експлоатационната колона
от 40 м до повърхността; проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – 1,0 л/сек; максимален дебит
на водочерпене – 1,1 л/сек; проектно максимално
допустимо експлоатационно понижение на водното
ниво – 8,8 м. Дейности за проучване на подземните
води: изучаване на литоложкия строеж, структурата
и филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт и химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението: Да се
изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за изучаване на литоложкия строеж в частта
от водоносния хоризонт. Опитно-филтрационните
изследвания за оценка на водообилността и за
актуалния химичен състав на подземните води в
частта от водното тяло да се изпълнят съгласно изискванията на Наредбата за проучване, ползване и
опазване на подземните води (2007 г.). Формираните
отпадъчни води от обекта, който се предвижда да
бъде водоснабден чрез съоръжението, ще се отведат
до локална пречиствателна станция, модулен тип, и
след пречистването им, до нормите и изискванията
за заустване в чувствителни зони, ще се заустват в
р.Осеновска, при географски координати на точката
на заустване N – 43° 19' 08,5", и Е – 28° 00' 33,2".
Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят в 14-дневен срок
от обявяването в Министерството на околната среда
и водите, София, ул. Уилям Гладстон 67.
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Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на система
от съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане, за осигуряване на вода за други цели.
Съоръженията – шахтови кладенци, ще бъдат изградени в неогенския водоносен хоризонт (сарматски),
подземно водно тяло BG2G000000N018 – Порови води
в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово, район Варненско плато, в поземлен имот
№ 10135.4510.836, в землището на Варна, община
Варна, при географски координати на шахтовите
кладенци: за ШК1 N – 43° 13' 37,8", и Е – 27° 50' 51,3",
геодезически координати Х 4687874.6 и У 9634997.8,
надморска височина – 59,9 м, и за ШК2 N – 43° 13'
36,8", и Е – 27° 50' 51,2", геодезически координати
Х 4687846.6 и У 9634997.0, надморска височина – 59,1
м. При реализиране на проектното водовземане няма
да бъдат създадени допълнителни понижения на водното ниво в съществуващи водовземни съоръжения.
Проектни параметри на ползването: дълбочина на
шахтовите кладенци 12,5 м, тип на кладенците – спускащи се; експлоатационна колона от бетонови пръстени с външен диаметър 1,40 м и вътрешен диаметър
1,20 м, плътни в интервала от повърхността до 5 м,
филтрова част от 5 до 12,5 м, с чакълена засипка
на филтъра и дъното на кладенците и изолация от
трамбована глина от 5 м до повърхността; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – до 0,3 л/
сек от всеки кладенец, общо до 0,6 л/сек. Максимален дебит на водочерпене – до 0,5 л/сек от всеки
кладенец, общо до 1,0 л/сек; проектно максимално
допустимо експлоатационно понижение на водното
ниво – 4,00 м. Дейности за проучване на подземните
води: изучаване на литоложкия строеж, структурата
и филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт и химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които ще
се разреши изграждане на съоръжението: опитно-филтрационните изследвания за оценка на водообилността
и за актуалния химичен състав на подземните води
в частта от водното тяло да се изпълнят съгласно
изискванията на Наредбата за проучване, ползване и
опазване на подземните води (2007 г.); формираните
отпадъчни води от обекта, който се предвижда да
бъде водоснабден чрез съоръженията, ще се заустят
в канализационната система на Варна. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите лица
могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите, ул.
Уилям Гладстон 67.
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Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води, предназначено за водовземане,
за осигуряване на вода за други цели, включително
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено в
неогенския водоносен хоризонт (чокрак – караган),
подземно водно тяло BG2G000000N018 – Порови води
в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово, в поземлен имот № 024013, местността
„Метропола“ в землището на с. Осеново, община
Аксаково, при географски координати на тръбния
кладенец: N – 43° 19' 49,1", и Е – 28° 00' 51,7", геодезически координати Х 4699608.4 и У 9648299.1,
надморска височина – 114 м. При реализиране на
проектното водовземане няма да бъдат създадени
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допълнителни понижения на водното ниво в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни параметри на ползването: дълбочина на тръбния кладенец
220±30 м, прикриваща колона от метални тръби, с
диаметър 426 мм в интервала от повърхността до
15 м, задтръбно циментирана по цялата дължина;
експлоатационна колона с диаметър 219/9,5 мм в
интервала от повърхността до 220±30 м, филтрова част
от 120 – 200±30 м, засипка на филтъра от 230±20 м
до 30 м и циментация на експлоатационната колона
от 30 м до повърхността; проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – 0,8 л/сек; максимален дебит
на водочерпене – 1,3 л/сек; проектно максимално
допустимо експлоатационно понижение на водното
ниво – 7,2 м. Дейности за проучване на подземните
води: изучаване на литоложкия строеж, структурата
и филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт и химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: да се изпълнят
комплексни сондажно-геофизични изследвания за изучаване на литоложкия строеж в частта от водоносния
хоризонт; опитно-филтрационните изследвания за
оценка на водообилността и за актуалния химичен
състав на подземните води в частта от водното тяло
да се изпълнят съгласно изискванията на Наредбата
за проучване, ползване и опазване на подземните
води (2007 г.); формираните отпадъчни води от обекта,
който се предвижда да бъде водоснабден чрез съоръжението, ще се отведат до локална пречиствателна
станция, модулен тип, и след пречистването им, до
нормите и изискванията за заустване в чувствителни
зони, ще се заустват в р. Осеновска, при географски
координати на точката на заустване N – 43° 19' 20,8",
и Е – 28° 01' 11,7". Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10724
Нона Караджова – министър на околната среда и водите, на основание чл. 62а от Закона за
водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане
на съоръжение за подземни води, предназначено
за водовземане, за осигуряване на вода за други
цели. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде
изградено в кватернерния водоносен хоризонт, код
на водното тяло BG3G000000Q013, „Порови води
в Кватернер – Горнотракийска низина“, в поземлен
имот № 013002, местността „Маркова ада“, с. Ягодово,
община Родопи, при координати на тръбния кладенец:
N – 42° 08' 57,0", и Е – 24° 50' 30,5", геодезически
координати Х – 4543647,9, и У – 8624030,1, надморска
височина – 150,60 м. При реализиране на проектното
водовземане няма да бъдат създадени допълнителни
понижения на водното ниво в съществуващи водовземни съоръжения. Проектни параметри на ползването:
Дълбочина на тръбния кладенец 20 м, диаметър на
експлоатационната колона ∅ 200 мм в интервала от 0
до 20 м, филтри в интервала от 4 до 19 м, засипка на
експлоатационната колона от 20 до 4 м и задтръбна
циментация от 4 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до 0,8 л/сек;
проектен максимален дебит на водочерпене – до 4,0
л/сек; проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – до 0,40 м. Дейности за проучване
на подземните води: изучаване на структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт
и химичния състав и физико-химичните свойства на
подземните води. Условия, при които ще се разреши
изграждане на съоръжението: от изградения тръбен
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кладенец да се осигурява водоснабдяване на други
съседни имоти в рамките на максималния му технически възможен дебит; формираните отпадъчни води
ще се пречистват до показателите на ІІ категория
приемник и ще се заустват във водоплътна бетонова
яма, след което ще се извозват до канализационната
система на Пловдив. Писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица могат да се изпратят
в 14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, ул. Уилям Гладстон 67.
10725
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, съобщава на основание чл. 62а от Закона за
водите, че е постъпила административна преписка за
откриване на процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект, акватория от Черно море за
аквакултури и свързаните с тях дейности – изграждане
на мидена ферма. Дейността ще се осъществява в
акваторията на Черно море, местност Арапя, землището на гр. Царево, с ЕКАТТЕ 48619, община Царево,
област Бургас. Проектните параметри на ползването:
на площ 49,384 дка с размери на страните: 248 м
×194 м × 240 м × 214 м, в крайбрежни морски води,
осигуряващи условия за живот и възпроизводство на
черупкови организми, с координати на върховете, както
следва: т. 1. 42° 11' 16,3" СШ и 27° 50' 47,2" ИД; т. 2.
42° 11' 22,4" СШ и 27° 50' 40,2" ИД; т. 3. 42° 11' 26,8"
СШ и 27° 50' 46,2" ИД; т. 4. 42° 11' 21,3" СШ и 27° 50'
53,6" ИД. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: Технологията за изграждане на мидената ферма ще бъде плаваща тип „дълги линии“ по
метода на провесните култури. Група от 17 успоредни
линии с дължина от 194 м до 214 м, разположени на
14 м една от друга. Буйове с обем 250 л поддържат
на повърхността главното въже от двата края и ще
се фиксират стационарно за стоманобетонови котви.
На отделните линии са излети полипропиленови поплавъци, от които се спускат колекторните въжета с
дължина около 7 м, с тежести в края. Всички крайни
точки на фермата ще бъдат маркирани и овеховани
със светещи надводни оконтуряващи буйове. За предотвратяване на негативен ефект върху водите, както
и от риск за качеството на мидите, ще се извършва
собствен мониторинг за качеството на водата в обхвата
на фермата по задължителни показатели, указани в
разрешителното. Пунктовете за мониторинг ще бъдат
трайно сигнализирани съгласувано с директора на
Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна. Районът за ползване
е съгласуван с Министерството на околната среда и
водите – Регионална инспекция по околната среда и
водите – Бургас, и Басейнова дирекция за управление
на водите Черноморски район – Варна, Министерството
на отбраната – Щаб на Военноморските сили, Варна,
и Министерството на транспорта – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, Бургас. Писмени
възражения и условия от заинтересувани лица, при
които да бъде издадено разрешителното, се представят
в 14-дневен срок от обявяването на съобщението в
Министерството на околната среда и водите, дирекция
„Управление на водите“, бул. Мария-Луиза 22.
10726
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория
от Черно море, за аквакултури и свързаните с тях
дейности – изграждане на мидена ферма. Дейността
ще се осъществява в акваторията на Черно море,
североизточно от нос Света Агалина в землището
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на Созопол, ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област
Бургас. Проектните параметри на ползването са на
площ 509,545 дка, правоъгълник с размери на страните 1000 м × 500 м × 1000 м × 519 м, в крайбрежни
морски води, осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови организми, с координати
на върховете, както следва: т. 1. 42° 23' 24,9" СШ и 27°
43' 37,3" ИД; т. 2. 42° 23' 05,1" СШ и 27° 44' 11,8" ИД;
т. 3. 42° 22' 52,2" СШ и 27° 43' 58,5" ИД; т. 4. 42° 23'
11,6" СШ и 27° 43' 23,4" ИД. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: Технологията
за изграждане на мидената ферма ще бъде плаваща,
тип „дълги линии“, въжено-колекторен тип, с дължина
на една линия 100 м. Основните въжета – линиите,
се поддържат на повърхността от поплавъци. Всяка
дълга линия от двата края и в средата ще се фиксира
стационарно за дънни стоманобетонови котви. Спатовите колектори се закрепват вертикално със специални
полипропиленови въжета с дължина 6 – 8 м. Всички
крайни точки на фермата ще бъдат маркирани и овеховани със светещи надводни оконтуряващи буйове.
За предотвратяване на негативен ефект върху водите,
както и от риск за качеството на мидите ще се извършва собствен мониторинг за качеството на водата
в обхвата на фермата по задължителни показатели,
указани в разрешителното. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано
с директора на Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район с център Варна.
Инвестиционното намерение попада в границите на
защитената зона „Бакърлъка“. Районът за ползване
е съгласуван с Министерството на околната среда и
водите – Регионална инспекция по околната среда и
водите – Бургас, и Басейнова дирекция Черноморски
район – Варна, Министерството на отбраната – Щаба
на Военноморските сили, Варна, и Министерството
на транспорта – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Бургас. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда и
водите, дирекция „Управление на водите“, София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
10727
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, съобщава на основание чл. 62а от Закона за
водите, че е постъпила административна преписка
за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от
язовир „Георги Трайков“ („Цонево“), за аквакултури
и свързаните с тях дейности. Дейността ще се осъществява в съоръжения за аквакултури – 120 броя
мрежени пластмасови клетки (садки), изградени в
язовира в землището на с. Аспарухово, ЕКАТТЕ 00789,
община Дългопол, област Варна. Язовир „Цонево“
е за аварийно питейно-битово водоснабдяване на
Варна и съоръженията за аквакултури попадат в
пояс ІІ на санитарно-охранителната зона съгласно
Заповед № 66 от 15.VІІ.2002 г. на РИОСВ – Варна.
Проектни параметри на ползването: садките ще се
разполагат на производствена площ от 7,2 дка и
необходима площ за промяна местоположението на
техническите съоръжения през определен период от
време в размер общо на 536,658 дка, с координати
на върховете, както следва: т. 1. 42° 58' 27,1" СШ и
27° 17' 35,5" ИД; т. 2. 42° 58' 36,2" СШ и 27° 17' 35,0"
ИД; т. 3. 42° 58' 17,0" СШ и 27° 18' 45,0" ИД; т. 4.
42° 58' 30,8" СШ и 27° 18' 45,1" ИД. Условия, при
които ще се разреши изграждане на съоръженията:
ферма от плаващи мрежени клетки 40 бр. – кръгли,
с диаметър 8 м, и 80 бр. квадратни садки с размери
8 × 8 м, монтирани на място в четири понтонни
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линии, закотвени за дъното и брега. За предотвратяване на негативен ефект върху водите във връзка с
храненето и здравословния статус на аквакултурите
ще се извършва собствен мониторинг за качеството
на водата в обхвата на фермата по задължителни
показатели, указани в разрешителното за ползване
на воден обект. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано с директора
на Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморски район. Инвестиционното предложение
попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – 33 „Камчийска планина“, с код
BG 0002044, съгласно Решение № ВА 120-ПР от 2009 г.
на РИОСВ – Варна. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в 14-дневен срок от
обявяването на съобщението в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление на
водите“, бул. Мария-Луиза 22.
10728
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, съобщава на основание чл. 62а от Закона за
водите, че е постъпила административна преписка за
откриване на процедура за издаване на разрешително за
ползване на воден обект – акватория от язовир „Георги
Трайков“ („Цонево“), за аквакултури и свързаните с тях
дейности. Дейността ще се осъществява в съоръжения
за аквакултури – 120 бр. мрежени пластмасови клетки
(садки), изградени в язовира, в зоната за аквакултури, в землището на с. Аспарухово, ЕКАТТЕ 00789,
община Дългопол, област Варна. Язовир „Цонево“ е
за аварийно питейно-битово водоснабдяване на Варна
и съоръженията за аквакултури попадат в пояс ІІ на
санитарно-охранителната зона съгласно Заповед № 66 от
15.VII.2002 г. на РИОСВ – Варна. Проектни параметри
на ползването: садките ще се разполагат на производствена площ 7,12 дка и необходима площ за промяна
местоположението на техническите съоръжения през
определен период от време в размер общо 395,069 дка,
с координати на върховете, както следва: т. 1. 42° 58'
59,6" СШ и 27° 22' 15,2" ИД; т. 2. 42° 58' 59,5" СШ и
27° 21' 29,3" ИД; т. 3. 42° 59' 07,0" СШ и 27° 22' 12,0"
ИД. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръженията: ферма от плаващи мрежени клетки
40 бр. – кръгли, с диаметър 8 м, и 80 бр. квадратни
садки с размери 8 × 8 м, монтирани на място в четири понтонни линии, закотвени за дъното и брега.
За предотвратяване на негативен ефект върху водите
във връзка с храненето и здравословния статус на
аквакултурите ще се извършва собствен мониторинг
за качеството на водата в обхвата на фермата по
задължителни показатели, указани в разрешителното
за ползване на воден обект. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано
с директора на Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район. Инвестиционното
предложение попада в границите на защитена зона
от мрежата Натура 2000 – 33 „Камчийска планина“, с
код BG 0002044, съгласно Решение № ВА 120-ПР от
2009 г. на РИОСВ – Варна. Писмени възражения и
условия от заинтересувани лица, при които да бъде
издадено разрешителното, се представят в 14-дневен
срок от обявяването на съобщението в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, бул. Мария-Луиза 22.
10729
Нона Караджова – министър на околната среда и
водите, съобщава на основание чл. 62а от Закона за
водите, че е постъпила административна преписка за
откриване на процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект – акватория от язовир
„Георги Трайков“ („Цонево“) за аквакултури и свър-
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заните с тях дейности. Дейността ще се осъществява
в съоръжения за аквакултури – 120 броя мрежени
пластмасови клетки (садки), изградени в язовира на
4000 м от язовирната стена, в зоната за аквакултури, в землището на с. Аспарухово, ЕКАТТЕ 00789,
община Дългопол, област Варна. Язовир „Цонево“
е за аварийно питейно-битово водоснабдяване на
гр. Варна и съоръженията за аквакултури попадат в
пояс ІІ на санитарно-охранителната зона съгласно
Заповед № 66 от 15.VІІ.2002 г. на РИОСВ – Варна.
Проектни параметри на ползването: садките ще се
разполагат на производствена площ от 7,12 дка и
необходима площ за промяна местоположението на
техническите съоръжения през определен период от
време в размер общо на 1073,965 дка, с координати
на върховете, както следва: т. 1. 42° 59' 00,4" СШ и
27° 20' 13,7" ИД; т. 2. 42° 58' 29,8" СШ и 27° 20' 13,7"
ИД; т. 3. 42° 58' 16,1" СШ и 27° 18' 55,0" ИД; т. 4.
42° 58' 30,8" СШ и 27° 18' 54,0" ИД. Условия, при
които ще се разреши изграждане на съоръженията:
ферма от плаващи мрежени клетки 40 бр. – кръгли,
с диаметър 8 м, и 80 бр. квадратни садки с размери
8 × 8 м, монтирани на място в пет понтонни линии,
закотвени за дъното и брега. За предотвратяване на
негативен ефект върху водите във връзка с храненето и здравословния статус на аквакултурите ще
се извършва собствен мониторинг за качеството
на водата в обхвата на фермата по задължителни
показатели, указани в разрешителното за ползване
на воден обект. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано с директора
на Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморски район. Инвестиционното предложение
попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – 33 „Камчийска планина“, с код
BG 0002044, съгласно Решение № ВА 118-ПР от 2009 г.
на РИОСВ – Варна. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в 14-дневен срок от
обявяването на съобщението в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление на
водите“, бул. Мария-Луиза 22.
10730
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, на основание чл. 62а от Закона за водите
съобщава, че е постъпила административна преписка
за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория от
Черно море, за аквакултури и свързаните с тях дейности – изграждане на мидена ферма. Дейността ще се
осъществява в акваторията на Черно море, югоизточно
от нос Иканталък в землището на с. Топола, ЕКАТТЕ
72693, община Каварна, област Добрич. Проектните
параметри на ползването са на площ 961,165 дка,
многоъгълник с размери на страните 1000 м × 500 м
× 520 м × 860 м × 1000 м, в крайбрежни морски води,
осигуряващи условия за живот и възпроизводство на
черупкови организми, с координати на върховете,
както следва: т. 1. 43° 23' 48,4" СШ и 28° 16' 04,5" ИД;
т. 8. 43° 23' 34,3" СШ и 28° 16' 15,6" ИД; т. 2. 43° 23'
18,0" СШ и 28° 16' 21,4" ИД; т. 3. 43° 23' 04,2" СШ и
28° 15' 48,3" ИД; т. 4. 43° 23' 32,2" СШ и 28° 15' 26,2"
ИД. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: технологията за изграждане на мидената ферма ще бъде плаваща, тип „дълги линии“,
въжено-колекторен тип, с дължина на една линия
100 м. Основните въжета – линиите, се поддържат
на повърхността от поплавъци. Всяка дълга линия от
двата края и в средата ще се фиксира стационарно за
дънни стоманобетонови котви. Спатовите колектори се
закрепват вертикално със специални полипропиленови
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въжета с дължина 6 – 8 м. Всички крайни точки на
фермата ще бъдат маркирани и овеховани със светещи
надводни оконтуряващи буйове. За предотвратяване
на негативен ефект върху водите, както и от риск
за качеството на мидите ще се извършва собствен
мониторинг за качеството на водата в обхвата на
фермата по задължителни показатели, указани в
разрешителното. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано с директора
на Басейнова дирекция за управление на водите в
Черноморски район с център Варна. Инвестиционното намерение попада в границите на защитената
зона „Комплекс Калиакра“. Районът за ползване е
съгласуван с Министерството на околната среда и
водите – Регионална инспекция по околната среда и
водите – Варна, и Басейнова дирекция Черноморски
район – Варна, Министерството на отбраната – Щаба
на Военноморските сили, Варна, и Министерството
на транспорта – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Варна. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда и
водите, дирекция „Управление на водите“, София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
10731
Нона Караджова – министър на околната среда
и водите, съобщава на основание чл. 62а от Закона
за водите, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – акватория
от Черно море, за аквакултури и свързаните с тях
дейности – изграждане на мидена ферма. Дейността
ще се осъществява, в акваторията на Черно море,
Несебърски залив, ЕКАТТЕ 51500, община Несебър,
област Бургас. Проектните параметри на ползването
са на площ 227,402 дка, правоъгълник с размери на
страните 270 м × 820 м, в крайбрежни морски води,
осигуряващи условия за живот и възпроизводство на
черупкови организми, с координати на върховете,
както следва: т. 1. 42° 42' 00" СШ и 27° 52' 00" ИД;
т. 2. 42° 42' 00" СШ и 27° 52' 36" ИД; т. 3. 42° 41' 51"
СШ и 27° 52' 00" ИД; т. 4. 42° 41' 51" СШ и 27° 52' 36"
ИД. Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: технологията за изграждане на
мидената ферма ще бъде плаваща – тип от надводна
и подводна част. Надводната част – секции от PVC
тръби с UV защита, пълни с въздух под налягане. За
тръбите посредством примки се захваща мрежа, на
която се имобилизира спатовият материал. Посредством въжета линиите ще се разполагат успоредно
на отстояние 3 – 8 м, две по две, и ще се фиксират
стационарно за дънни бетонови котви. Всички крайни
точки на фермата ще бъдат маркирани и овеховани със светещи надводни оконтуряващи буйове. За
предотвратяване на негативен ефект върху водите,
както и от риск за качеството на мидите ще се извършва собствен мониторинг за качеството на водата
в обхвата на фермата по задължителни показатели,
указани в разрешителното. Пунктовете за мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано с
директора на Басейнова дирекция за управление на
водите в Черноморски район – Варна. Инвестиционното намерение попада в границите на защитена
зона „Емине“ и „Емине – Иракли“ и отстои на 110 м
от зона за къпане „Емона – юг“. Районът за ползване
е съгласуван с Министерството на околната среда и
водите – Регионална инспекция по околната среда и
водите Бургас, и Басейнова дирекция, Черноморски
район – Варна, Министерството на отбраната – Щаб
на Военноморските сили, Варна, и Министерството
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на транспорта – Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Бургас. Писмени възражения и условия
от заинтересувани лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в 14-дневен срок от
обявяването на съобщението в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление на
водите“, бул. Мария-Луиза 22.
10732
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и чл. 147, ал. 1, т. 2 ЗУТ
обявява, че е издал на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, разрешение за
строеж № РС-25 от 18.VІІІ.2009 г. за „Реконструкция
и електрификация на жп линията по коридор ІV и ІХ
„Пловдив – Свиленград“. Системи за сигнализация,
телекомуникации и система SCADA за цялата линия“.
10661
952. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата по
обща и клинична патология за доценти по 03.01.03
патологоанатомия и цитопатология – двама, за нуждите
на Централна лаборатория по клинична патология
към УМБАЛ „Александровска“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – в Катедрата по обща и клинична патология,
София, ул. Здраве 2, тел. 9230-839.
10685
952а. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по неврохирургия за доцент по 03.01.41 неврохирургия – един, за нуждите на УБ „Св. Иван Рилски“,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията на
Клиниката по неврохирургия, София 1431, бул. Акад.
Ив. Гешов 15, тел. 952-36-23.
10686
952б. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по акушерство и гинекология за асистент по 03.01.51
микропедиатрия за нуждите на Клиниката по неонатология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок
един месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по акушерство
и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София, ул.
Здраве 2, тел. 9172-376.
10687
1. – Институтът по земеделие – Карнобат, обявява
конкурс за научни сътрудници по: 04.01.05 селекция
и семепроизводство на културните растения – един;
04.01.01 общо земеделие – един; 04.01.13 мелиорация
(вкл. почвена ерозия и борбата с нея) – един; 04.02.04
хранене на селскостопанските животни – един, всички със срок за подаване на документи един месец
от обнародването в „Държавен вестник“. За повече
информация и подаване на документи – Институт по
земеделие – Карнобат 8400, ул. Индустриална 1, тел.
0559/2 27 02, 0559/2 27 31 и 0559/2 58 47.
10709
422. – Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, обявява конкурс за научен сътрудник
по 05.02.26 – маркетинг – един, със срок един месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Брезовско шосе 32, Пловдив,
тел. 032/95 22 95.
10738
38. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Разград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на с. Райнино, община Исперих, които
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са в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Разград.
10629
38а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на с. Калипетрово, община Силистра,
и частта от промишлена зона „Запад“ (кадастрален
район 520), преминала от землището на Калипетрово
към землището на Силистра вследствие промяна
на землищната граница. Кадастралната карта и
кадастралният регистър на недвижимите имоти са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
10630
38б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
землището на Рудозем и селата Бяла река, Борие,
Боево, Добрева чешма, Дъбова и Кокорци, община Рудозем. Кадастралната карта и кадастралният
регистър на недвижимите имоти са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Смолян.
10631
9. – Община Ботевград на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че първият проектосписък на правоимащите граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10660
1. – Областният управител на област Враца на
основание чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е издал разрешение за строеж № 2 от 11.VІІІ.2009 г. на
„Михайлов ТВ“ – ООД, София, за строеж „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов
ТВ“ – ООД, София, на територията на област Враца, подобект: подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Михайлов ТВ“ – ООД, ІІ етап – община Криводол – кабелно трасе в регулация на гр.
Криводол – 2, с. Галатин, с. Лесура и с. Фурен“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред
ВАС в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област Враца.
10659
559. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
промяна на предназначението на земеделска земя
и парцеларен план за кабели 20 kW за изграждане
на „Ветроенергиен парк Гулянци“ в землището на
гр. Гулянци и с. Брест, област Плевен, с възложител
„ВЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен, за следните имоти:
18099.306.23; 18099.261.22; 18099.266.10; 18099.263.19;
18099.255.4; 18099.246.12; 18099.247.1; 18099.227.33;
18099.233.9; 18099.240.26; 18099.339.17; 18099.239.5;
18099.230.8; 18099.232.1; 18099.226.45; 18099.229.9;
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18099.240.29; 18099.245.15; 18099.248.13; 18099.218.49;
18099.253.7; 18099.240.22; 18099.254.42; 18099.303.24;
18099.301.1; 18099.306.15; 18099.306.16; 18099.228.8;
18099.226.4; 18099.265.2; 18099.268.18; 18099.268.19;
18099.601.2; 18099.225.59; 18099.225.64; 18099.225.8;
18099.221.48; 18099.220.66; 18099.220.168; 18099.216.1;
18099.350.36; 18099.220.157; 18099.223.5; 18099.748.8;
18099.748.3; 18099.218.51; 18099.202.6; 18099.195.11;
18099.201.37; 18099.201.38; 18099.208.11; 18099.198.10;
18099.389.1; 18099.200.16; 18099.201.29; 18099.206.32;
18099.206.28; 18099.348.38; 18099.204.4; 18099.392.9;
18099.392.6; 18099.348.6; 18099.748.28; 18099.226.25;
18099.350.29; 18099.257.882; 18099.252.599; 18099.268.21;
18099.268.6; 18099.228.33; 18099.245.48; 18099.255.13;
18099.308.13; 18099.308.14; 18099.240.20; 18099.307.11;
18099.245.57; 18099.267.8; 18099.312.16, в землището
на гр. Гулянци и 000647; 000675; 077001; 065005 в
землището на с. Брест. Проектната документация се
намира в общинска администрация Гулянци, стая 25.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинска администрация Гулянци.
10694
2. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване на обект „Оранжерия в ПИ 069114 в
землището на с. Дъбово, община Мъглиж“, преминаващ през ПИ 000288, 000283 и 069115 по КВС на
с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, който
е изложен за разглеждане в отдел „УТ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация.
10683
613. – Общинска служба по земеделие – Разлог,
област Благоевград, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен план за обезщетяване
на собствениците със земя за землищата на Разлог
(ЕКАТТЕ 61813), с. Баня (ЕКАТТЕ 02693), с. Бачево
(ЕКАТТЕ 02960), с. Годлево (ЕКАТТЕ 15326), с. Горно Драглище (ЕКАТТЕ 16754), с. Долно Драглище
(ЕКАТТЕ 22602), с. Елешница (ЕКАТТЕ 27293) и
с. Добърско (ЕКАТТЕ 21748), община Разлог. Заинтересуваните могат да се запознаят с всички материали,
които са на разположение всеки ден в ОСЗ – Разлог,
30 дни след обнародването в „Държавен вестник“.
10684
19. – Община Севлиево на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани за 2009 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10711
25. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на ел. проводно отклонение
20 kV (подземен кабел) до ПИ 020021, м. Големия
дюзлюк, землище с. Блатец, община Сливен, с дължина
615 м, преминаващ през имоти 000063, 000062, 000033,
000035, 000036, 000061, 000037 и 000058 в землище
с. Блатец. Проектът е изложен в общината, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
10682
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154. – Община Стрелча на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработена корекция на проект
за изменение на ПУП – ПР (план за регулация) на
ПИ 2164 в кв. 118 и 119 по плана на гр. Стрелча в
частта, засягаща ПИ № 2153, кв. 118, собственост на
Петър Неделчев, Анка Костова, Милена Ганчева и
Иван Стоев. Проектът се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2,
стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10737
320. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128 , ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за ел.провод СрН 20 kV ВЛ от ПИ 000468 през
поземлени имоти № 000479, 000332, 000459 и 000411
по КВС на землище с. Чарган, община „Тунджа“,
който е на разположение на заинтересуваните лица
в дирекция „ТСУ и УПП“ в сградата на общинската
администрация Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
10710

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Радка Кунева Петрова на решение
на ВСС от 3.VІ.2009 г. за утвърждаване на правила
за определяне на индивидуалните основни месечни
заплати на съдии, прокурори и следователи, по което е образувано адм. д. № 9546/2009 по описа на
Върховния административен съд.
10752
Административният съд – гр. Пазарджик, VІІ
състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че има
образувано адм. д. № 415/2009 по описа на съда по
жалба на Иван Георгиев Лебанов – кмет на община
Велинград, по което предмет на оспорване е решение
№ 212 по протокол № 10 от 1.VІ.2009 г. на Общинския
съвет – Велинград, потвърдено с решение № 245 по
протокол № 11 от 22.VІ.2009 г.
10705
Административният съд – София-град, на основание чл. 181 АПК съобщава, че има постъпила
жалба срещу решение № 14-8 от 2008 г. на директора
на РИОСВ – София, по което е образувано адм.д.
№ 1/2009 по описа на Административен съд – Софияград, ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 15.ІХ.2009 г.
в 9,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на делото,
без да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
10669
Административният съд – София-град, на основание чл. 181 АПК съобщава, че има постъпила жалба,
с която се иска обявяване на нищожността на чл. 51,
ал. 5 от Наредбата за организацията на движението на
територията на Столична община, приета с решение
на Столичния общински съвет № 332 по протокол
№ 48 от 19.V.2005 г., доп. с решение № 515 по протокол № 83 от 13.VІІ.2006 г., доп. и изм. с решение

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

№ 709 по протокол № 88 от 28.ІХ.2006 г., доп. и изм.
с решение № 250 по протокол № 105 от 12.ІV.2007 г.,
доп. и изм. с решение № 364 по протокол № 107 от
26.ІV.2007 г., доп. и изм. с решение № 502 по протокол
№ 110 от 31.V.2007 г., доп. и изм. с решение № 645
по протокол № 113 от 12.VІІ.2007 г., доп. с решение
№ 82 по протокол № 7 от 28.ІІ.2008 г., доп. и изм. с
решение № 301 по протокол № 14 от 12.VІ.2008 г., доп.
с решение № 378 по протокол № 16 от 10.VІІ.2008 г.,
изм. и доп. с решение № 460 по протокол № 17 от
24.VІІ.2008 г., изм. и доп. с решение № 630 по протокол № 23 от 23.Х.2008 г., чието прилагане е спряно с
решение № 153 по протокол № 35 от 12.ІІІ.2009 г., доп.
с решение № 152 по протокол № 35 от 12.ІІІ.2009 г.
(наредбата), като при условията на евентуалност се
иска отмяната на чл. 51, ал. 5 от наредбата поради
неговата незаконосъобразност. По жалбата е образувано адм.д. № 3170/2009 на Административния съд –
София-град, ІV троен състав, насрочено за 30.Х.2009 г.
в 11 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на делото,
без да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
10670
Районният съд – гр. Гълъбово, призовава Кинка
Димитрова Господинова, ЕГН 5608167633, с постоянен адрес Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 69,
вх. А, ет. 6, ап. 36, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 5.ХІ.2009 г. в 10 ч. като ответница по гр.д.
№ 167/2008, заведено от ЕТ „Арго – А – Ангел Радев“,
гр. Гълъбово, представляван от Ангел Радев Гочев,
по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10706
Районният съд – гр. Дулово, призовава Бейзат
Мустафа Кямил с последен адрес с. Колобър, област
Силистра, ул. Първа 44, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 20.Х.2009 г. в 9 ч. и 30 мин. като
ответник по гр. д.д № 380/2009, заведено от Мюкерем
Салим Кямил, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
10707
Софийският градски съд, І гр. отделение, 1 състав,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД уведомява,
че има образувано гр.д. № 5521/2009, І гр. отделение, 1 състав, въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, срещу Николай
Евлогиев Клисарски с постоянен адрес гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. Кирил и Методий 34, и Надежда Николаева Клисарска с постоянен адрес гр.
Дупница, ж.к. Дупница, бл. 3а, вх. Б, ап. 34, което
е насрочено за първо открито съдебно заседание на
16.ІІІ.2010 г. в 13,30 ч. Определя 30-дневен срок от
датата на обнародването на заинтересованите лица
да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Николай Евлогиев Клисарски и Надежда
Николаева Клисарска на обща стойност 135 869,24 лв.,
описано, както следва:
от Николай Евлогиев Клисарски:
1/6 идеална част от незастроено дворно място в
София, кв. Студентски град, местността Убреща, с
площ на целия имот 237 кв.м, съставляващо им. пл.
сн. № 1844, нанесен в кадастрален лист № 621 и № 645
по новия кадастрален план на София, местността
Южна градска територия, трета част, който имот е
идентичен с части от имота с пл. сн. № 4946 и № 4947
от кадастралния план на София, юг, 1950 г., при съ-
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седи по скица: път, имот с пл. сн. № 1734, придобит
с нотариален акт № 157, том І, рег. № 3092, дело
№ 177/13.04.2000 г.; пазарна оценка към 6.ІV.2009 г.
за 1/6 ид.ч. – 11 850 лв.
1/6 идеална част от незастроено дворно място в
София с площ на целия имот 1455 кв.м, съставляващ
им. пл. сн. № 1734, заснет през 1995 г. и нанесен в
кадастрален лист № 645 и в кадастрален лист № 621
по плана на София, местността Южна градска територия, трета част, при съседи по нотариален акт: път,
Стойне Стефчов, Григор Стефанов, Стефан и Тодор
Стойневи, а по скица: път и имот с пл. сн. № 1528,
което дворно място е идентично с част от бивша нива
в София, кв. Драгалевци, местността Канзаверица,
цялата с площ 1790 кв.м, съставляваща имоти с пл.
сн. № 4948 и № 4949 от кадастрален лист № 621 и
кадастрален лист № 645 по плана на София от 1950 г.,
при съседи на цялата нива: Григор Стефанов, Стойне
Стефчов, Стефан и Тодор Стойневи и път, който имот
е с ограничение на ползването, а именно: не може
да се огражда и предназначението му се определя от
ЗРП според ЗТСУ, придобит с нотариален акт № 57,
том І, рег. № 787, дело № 53/13.ІV.2000 г.; пазарна
оценка към 6.ІV.2009 г. за 1/6 ид. ч. – 97 000 лв.;
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „300-ГД“, с
ДК № КН 2972 АМ, цвят бял, рама № 46033317041043,
двигател № 61793110012824, дата на първоначална
регистрация 29.ІV.1985 г., дата на промяна 6.І.2000 г.,
закупен с договор от 22.Х.2001 г.; пазарна оценка към
14.ІV.2009 г. – 1595 лв.;
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А-6“, с ДК
№ КН 2600 АС, с рама № WAUZZZ4BZYN061702,
двигател № AXN057028, цвят черен металик, придобит с договор от 15.V.2007 г.; пазарна оценка към
14.ІV.2009 г. – 10 498 лв.;
сумата 119,80 лв., наличност по банкова сметка
№ BG63BUIB78371096585000 при „СИБанк“ – АД,
клон Кюстендил;
сумата 1690,44 лв., равностойност на 864,31 евро, наличност по банкова сметка № BG45BUIB78371496585000
при „СИБанк“ – АД, клон Кюстендил;
сумата 5550 лв. от продажбата на дворно място,
образувано от им. пл. сн. № 1413 в кв. 84 по плана на
гр. Дупница, с площ на имота 520 кв.м, при съседи:
улица, Богдана Велева Димчева, Михаил Игнатов
Стоянов, Йордан Величков и Костадин Стоянов, заедно
с изградената в имота масивна къща, построена на
около 100 кв.м, състояща се от четири стаи с вестибюл
и три мазета под етажа, отчужден с нотариален акт
№ 26, том І, рег. № 0483, нот. дело № 24/13.ІІ.2006 г.
на нотариус с рег. № 058 на Нотариалната камара на
Република България, вписан в Службата по вписванията при ДРС в вх. рег. № 501 от 13.ІІ.2006 г. като акт
с № 13, том ІІІ, дело № 43, рег. № 43/2006 г.;
сумата 600 лв. от продажба на микробус марка „Пежо“, модел „806“, с ДК № КН 4749 НН,
цвят бордо, двигател № 10HJG93003395, рама
№ VF3221RB212013986, отчужден с договор за покупко-продажба от 28.Х.2002 г.;
сумата 1400 лв. от продажбата на мотоциклет марка
„Хонда“, модел „150 Пантеон“, с ДК № КНА 2254, двигател № HIKF02E0011157, рама № ZDCKF020WF011299,
отчужден с договор от 24.VІІІ.2005 г.;
сумата 5066 лв., изплатена като обезщетение за лек
автомобил марка „Рено“, модел „19“, с ДК № КН 28
83 НН, цвят бял, двигател № F3PC705C001233, шаси
№ VF1B53Y0209572164;
от Надежда Николаева Клисарска:
сумата 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, с ДК № КН 88 55 АВ, рама
№ ZFA17600000676257, двигател № 176А50002043650,
отчужден с договор за покупко-продажба от 27.Х.2006 г.
10708
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Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3615 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 2070/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Инс билдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Мара Бунева 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
таксиметрови услуги, автосервизни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Николай Петров
Стойчев, който го управлява и представлява.
43954
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3648 от
25.X.2007 г. по ф.д. № 2084/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Зегин“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Броди 6, ет.
6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и
в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със строителни
материали, медицинско оборудване, внос и износ,
търговия на едро и дребно с фармацевтични продукти,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Благой Механджиски и Томо Аврамски, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
43955
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3533
от 17.X.2007 г. по ф.д. № 2029/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тео – дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Хан Крум 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и транспортни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стрително-монтажна дейност, лизинг, хидроенергийно строителство,
изграждане на централи за комбинирано производство
на топлина и електрическа енергия и извършване
на свързани с това сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван
Боянов Гаврилов, представлява се и се управлява от
Васил Стефанов Александров и е с неограничен срок.
43956
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3528
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 2024/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евва“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Княз
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Борис I № 15, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и други услуги,
хотелиерски и туристически сделки в чужбина, стоков
контрол, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Евгения Косева Димитрова, която го представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
43957
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3613
от 22.X.2007 г. по ф.д. 2068/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорпност „Джоко 70
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Струма 9, вх. В, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел продажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически и рекламни сделки, програмни,
импресарски и туроператорски услуги, организация
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им или отдаването им под наем,
външнотърговска дейност, сделки с интелектуална
собственост, покупка, продажба, внос, износ на оптика
и оптични материали в първоначален и преработен
вид, изграждане, обслужване на ел. инсталации, покупка и продажба на ел. материали в първоначален
и преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Георги Борисов Олев, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
43958
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3617 от
22.X.2007 г. по ф.д. № 2072/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Делтаком“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Петко Д. Петков 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупки, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки,
лизинг, дистрибуторска дейност, ресторантьорство,
консултантски услуги, покупко-продажба на ваучери
за телекомуникационни услуги, счетоводна дейност,
покупко-продажба на вестници и списания, сделки
с интелектуална собственост, покупко-продажба на
МПС и на резервни части за тях, придобиване и
сделки с авторски права и запазени марки, трансфер
на технологии, ноу-хау, външнотърговски сделки
(внос, износ, реекспорт), комисионни, бартерни и
компенсационни сделки, търговия и преработка на
дървен материал, търговия с електронни и телекомуникационни елементи и др. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Тодоров Тодоров, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
43959
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Благоевградският окръжен съдна основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3643 от
24.X.2007 г. по ф.д. № 2080/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Мекалис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черно
море 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина
в техния първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
дърводобив и дървопреработване, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина с лек и
товарен превоз, складови сделки, шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, посредническа дейност по
наемане на български граждани на работа в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сотириос Мекалис, който го представлява
и управлява, и е с неограничен срок.
43960
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3612 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 2067/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Спектра“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Благоевград,
бул. Св. Св. Кирил и Методий 2, вх. А, ет. 5, ап. 10,
с предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, строителство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Владимир Фердов Стоянов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
43961
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3611 от
22.X.2007 г. по ф.д. № 2066/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Томассин“ – ЕООД,
ссъс седалище и адрес на управление Благоеврад,
ул. Броди 6, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови и стоки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос
и износ на строителни материали, ресторантьорство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Томо Аврамски, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
43962
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3610
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 2065/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Снежна линия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с.
Изгрев, община Благоевград, 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, комисиони, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи
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на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, програмни,
информационни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, строително-монтажни дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Илияна Иванова
Попдимитрова, която го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
43963
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. № 03906/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Патроби“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Гурко 11, ет. 4, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на горива, смазочни
материали и други, газостанции и бензиностанции,
покупко-продажба, производство и търговия със суровини, селскостопански, хранителни, промишлени и
други вещи в първоначален, обработен и преработен
вид в страната и чужбина, спедиторски и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество,
рекламни, сделки, туристически, туроператорски, хотелиерски и ресторантьорски сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Робин Ричард Лийпър.
39901
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.
№ 03905/2007 вписва еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мано“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Александровска 32, партер, и с
предмет на дейност: дизайнерски услуги, производство
на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни,
спедиционни, складови, туроператорски и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, проектиране, строителство, обзавеждане, управление, отдаване под наем и покупко-продажба на
недвижими имоти, външнотърговски сделки, внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Светлана Райкова Спасова.
39902
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. № 03904/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Престиж пропърти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Брястовец
и с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, информационни, рекламни, програмни,
импресарски, туроператорски, консултантски, транспортни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Алан Скот Робъртсън.
39903
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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. № 03903/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мебел стил“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър
Велики 59, 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, внос и износ,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и
чужбина, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и извършване на
други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Любомир Димитров Димитров.
39904
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. № 03902/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Синкото“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Самуил 96, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: отдаване под наем на конвектомати, покупка на стоки
или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство,
ресторантьорство и туристически услуги, рекламни,
информационни, програмни и импресарски 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
Янчо Стоянов Стойчев.
39905
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. № 03901/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Пи Ем – билд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Индустриална 302,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с недвижими имоти, строителство на промишлени и битови сгради, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски
сделки, автомобилен транспорт в страната и чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг и
външнотърговски сделки по разрешения от закона
начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Марин Господинов Гочев
и Петьо Костадинов Заберски заедно и поотделно.
39906
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03941/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Чолаков“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Лиляна
Димитрова 61, 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
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и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги в областта
на селското стопанство или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Хубен Карамфилов Чолаков.
39907
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03942/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „А енд Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Чайка 18, и с
предмет на дейност: ремонт и монтаж на ел. инсталации, уреди – машини, апарати и устройства,монтаж
и ремонт на хладилна и климатична техника, ремонт
и монтаж на ВиК, производствен монтаж на PVC
и алуминиева дограма, хотелиерство, заведение за
хранене и развлечение, търговия на дребно, дърводелски услуги, изработка и монтаж на мебели и
кухненско обзавеждане, автомивки, вулканизация и
баланс – гуми, посредничество при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
ремонт на компютърна и електронна техника, в т. ч.
консултиране при осъществяване на компютърни
услуги, химическо чистене, пране, гладене, транспортни дейности, монтаж на метални конструкции,
електро- и газозаваряване, 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
Станка Чанкова Баева.
39908
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.
д. № 03943/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Бенито енд фамилиа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 57, вх. 11, ап. 10, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и чужбина; внос и
износ; комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство,
агентство и посредничество в страната и чужбина,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна и импресарска дейност или дейност по
предоставяне на услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и
звукозаписи. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Костиантин Бондаренко.
39909
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03944/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Даниа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Стефан
Стамболов 15, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство
на селскостопанска продукция; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултански
услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с
интелектуална собственост; комисионни, спедиционни
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и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Дания Шамиловна Литовченко.
39910
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03945/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Перакс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Априлов 16, ет. 1 и с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина; 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 Фоед Насфи.
39911
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03946/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „С И Т – Стефан Ангелов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Царево, кв. Василико 17, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Стефан Георгиев Ангелов.
39912
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03947/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Спринг терм Маринови“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж. к. Братя Миладинови 62, вх. 3, ет. 5, ап. 9,
и с предмет на дейност: продажба, монтаж, сервизно
обслужване и поддръжка на слънчеви, отоплителни,
електрически и ВиК инсталации, покупка на стоки
или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
туристически, хотелирески, ресторантьорски или други
услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Маринов Маринов.
39913
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.
д. № 03948/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Сияна – Карнобат“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Ганчо
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Хардалов 36, и с предмет на дейност: проектиране,
инженеринг, строителство, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Василев Василев.
39914
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03956/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ес енд Кей строй“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 3, вх. 2,
ап. 2, п.к. 32, и с предмет на дейност: покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, валутни сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически
дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа, агентска дейност,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
външнотърговски, дистрибуторски сделки, лизинг,
печат и книговезни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя
Кирил Манев Георгиев.
39915
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03954/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Таласса“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 32,
и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Мария
Константину.
39916
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03951/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Райски дом – НМ“ – ООД, със седалище
адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Ради
Николов 29, 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, включително вътрешен и международен транспорт, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Никола Радев Джунев.
39917
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03949/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пи Си пауър“ – ЕООД,
със седалище адрес на управление Поморие, ул. Д-р
Петър Беров 4, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Яни Милчев Лефтеров.
39918
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03952/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „МГ билдинг“ – ООД, със седалище адрес
на управление Бургас, ж. к. Лазур, бл. 13, ет. 1, ап. 6,
и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
със стоки в първоначален, обработен и преработен
вид, производство и пакетаж на хранителни продукти, рекламни услуги, туристически и туроператорски услуги, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, превозни, спедиционни, складови и комисионни
сделки, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни юридически и физически
лица, хотелиерство и ресторантьорство, фризьорски
и козметични услуги, търговия с благородни метали
и изделията от тях, търговия с петролни продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Георги Боянов Лазаров.
39919
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03953/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Ес анд Кю дивелъпмънтс“ – ООД, със
седалище адрес на управление Бургас, кв. Сарафово,
УПИ ХII-47, масив 15, комплекс „Сарафово Сий
Клъб“, вх. В, ет. 1, ап. 41, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и чужбина,
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 управителя Куентин Питър Арнолди.
39920
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03958/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Уорлдуайд инвестментс“ – ООД,
със седалище адрес на управление Несебър, ул.
Еделвайс 38, и с предмет на дейност: проектиране,
инженеринг, строителство, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, хотелиерски услуги,
туристически услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
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рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, транспортни услуги с всички видове транспорт,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлотация.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Даниел Томас Снелинг.
39921
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03959/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Стир“ – ООД, със седалище адрес
на управление Бургас, ул. Хан Крум 15б, ет. 2, и с
предмет на дейност: сделки по покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки от продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, сделки по търговско представителство и посредничество, сделки по
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Степан
Харланович Карпенков.
39922
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IХ.2007 г.
по ф. д. № 03588/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Идинвест“ – ЕООД, със
седалище адрес на управление Бургас, ул. Цар Асен
30, и с предмет на дейност: покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или даване под наем, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, интериорен дизайн, консултантски
услуги, транспортни услуги и отдаване под наем на
автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), комисионни, спедиционни, превозни и
складови сделки, лизинг, търговско представителство
и посредничество, валутни сделки, хотелиерство и
ресторантьорство (след получаване на разрешение),
туристическа и туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни,
ремонтни, строително-монтажни, информационни
услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Едмунд Линдстрьом Хенриксен.
39923
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.
д. № 03934/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Молодост“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 16,
и с предмет на дейност: производство на стоки с цел
търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, покупка на недвижими имоти
и вещни права върху недвижими имоти, извършване
на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им,
комисионни, спедиционни, складови, туроператорски
и лизингови сделки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, външнотърговски сделки – внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дмитрий Лившиц.
39924
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 03935/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кидекс – 68“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Хаджи
Димитър 42, 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, земеделско и друго производство, бензиностанция, търговия с горива и смазочни
материали, търговско представителство и посредничество и сключване на бартерни сделки, комисионни,
спедиционни и превозни сделки и услуги, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги в областта на селското стопанство
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Костадин Янков Атанасов.
39925
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 03936/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Дъбълю дий ентерпрайзис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Александрово, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина;
спедиционни, валутни, складови, комисионни и превозни сделки; лизинг; търговско представителство и
посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги; лицензионни сделки; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Уилма Апълби.
39926
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 03939/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „БГ топ инвест“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Черноморец, ул. Ал. Стамболийски 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на стоки
с цел продажба; комисионна, складова, превозна,
туристическа дейнсот, дейност на търговско представителство и посредничество или предоставяне на
други услуги; сделки с интелектуална собственост;
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ по предмета
на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Марийка
Димитрова Стефанова.
39927
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 03933/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елит пропърти сървисез“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Христо Ботев 30, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка, строеж, проектиране или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
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сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни,информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Омид Фарзин.
39928
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03965/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Билуей“ – ООД, със седалище адрес
на управление с. Каменар, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, внос и износ на стоки, комисионни, лизингови сделки, вътрешен и международен
превоз, търговско представителство и посредничество,
рекламна импресарска, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска и туристическа агентска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Стивън Джон Инграм.
39929
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по
ф. д. № 03928/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Лайтхаус 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Солна 106, ет. 2, и с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, валутни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически
дейности, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност,
рекламни, информационни, програмни, импресарски,
външнотърговски, дистрибуторски сделки, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни
камъни, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Яни
Милчев Скумов.
39930
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 03929/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Офир – 93“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 17, вх. 1, ет. 3, и с предмет на дейност:
издателска и печатарска дейност, разпространение,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставянето
на други услуги, сделки с интелектуална собственост,
строителни услуги, магазинерство, покупка, строеж,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Георги Христов Милев.
39931
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 03931/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Френсис Киели“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност: сделки по
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, сделки по осъществяване
на търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки
по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки по предоставяне на
строително-монтажни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Френсис Мериан Киели.
39932
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 03932/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Дани 06“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 86,
вх. Б, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговски представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, хазарт и хазартни игри. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Пламена Христова Бяндова.
39933
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 44/2002 вписва промяна за „Скай транс“ – ЕООД:
заличава от предмета на дейност: рекламни и импресарски сделки; вписва нов учредителен акт.
39934
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 923/2001 вписва промяна за „Стеди – смарагд
КМ“ – ООД: освобождава като съдружник Костадин
Стефанов Проданов; вписва нов дружествен договор.
39935
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03955/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Уест блу“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Константин Фотинов 32,
и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Мария
Константину.
39936
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 03950/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Грицков и син“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Прилеп, ул. Кирил и Методий 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
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собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Владимир Димитриевич Грицков.
39937
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03957/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бинев консулт“ – ЕООД,
и със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Христо Фотев 1, вх. 2, ет. 1, и с предмет на дейност:
юридически, финансови и имотни консултации и
проучвания, устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото, изготвяне на всякакви
книжа – молби, тъжби, заявления, жалби. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Станислав Енев Танев.
39938
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 03940/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ж енд Х“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Вардар
1, вх. 5, ет. 5, ап. 86, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид;
покупка на недвижими имоти или вещни права
върху недвижими имоти, извършване на строеж и
подобрения, управлението им и отдаване под наем,
лизинг или аренда и продажбата им, комисионни,
спедиционни, складови, туроператорски и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт
и бартерни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Живка Благоева Монева.
39939
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по
ф. д. № 1223/97 допуска прилагането на представения
проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Водоканалстрой“ – ООД.
39940
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. № 4740/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алекс 77“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Топра Хисар 5, и с
предмет на дейност: авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства,
металообработващи услуги, транспорт на пътници и
товари в страната и в чужбина (след лиценз), производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция в страната и в чужбина,
външна и вътрешна търговия, спедиционни, превозни
и комисионни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска и
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туристическа дейност (след лиценз), строителство,
складови сделки, производство на стоки и услуги
за бита и промишлеността, рекламни и информационни услуги, лизинг, покупка на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Огнян Иванов Горанов,
който управлява и представлява.
39490
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4492/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Мак дивелъпмънс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Козлодуй 27, ет. 4, ап. 21,
и с предмет на дейност: медии, реклама, реклама
на строителство, покупко-продажба на недвижими
имоти, реклама на туризъм, строителство, търговия,
ресторантьорство и хотелиерство. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Патрик Франсис
Мак Николас и Елен Елизабет Мак Николас и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
39491
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. № 4491/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иниш фрий“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 27, ет. 4,
ап. 21, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, посредничество; строителство
и предприемачество, хотелиерство, посредничество
при намиране на работа; реклама. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Лиам
Стивън Тонра, който управлява и представлява.
39492
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. № 3104/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Инверт“ – ООД: заличава
като съдружници Красен Вълков Вълков и „Електроконтрол“ – ЕООД; вписва като съдружник Лъчезар Здравков Димитров; заличава като управител и
представляващ Красен Вълков Вълков; дружеството
се управлява и представлява от Емилия Павлова
Димитрова.
39493
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. № 936/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Амбулатория групова практика за
първична стоматологична помощ – Ботев 64“ – ООД:
вписва промяна в наименованието – „Амбулатория
групова практика за първична дентална помощ – Ботев 64“ – ООД.
39494
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.3007 г.
по ф. д. № 513/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Лорд 7“ – ООД: вписва за
съдружник и управител Карапет Лалаян; вписва нов
адрес на управление – ул. Ген. Скобелев 66, ет. 4, ап. 9.
39495
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. № 566/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Феникс дивелъпмънтс“ – ООД:
заличава като управител и представляващ Ваня Димитрова Радева, вписва като такъв Едит Карндаф;
вписва нов адрес на управление – ул. Черни връх 8,
ет. 6, ап. 8.
39496
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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. № 4901/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Олдмън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Пейо Яворов 13, ап. 8, и с
предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и в чужбина; внос и
износ; производство на стоки с цел продажба на същите; комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство,
агентство и посредничество в страната и в чужбина;
хотелиерска, туристическа, рекламна, дейност; всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Стивън
Антъни Брадъртън, който управлява и представлява.
39497
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4673/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Дачев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Пейо Яворов 34, ет. 2, ап. 8, и с предмет
на дейност: специализирано счетоводно предприятие;
строителство, покупка или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; проектантска и инвеститорска
дейност; покупка на стоки и вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова
и лизингова дейност; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, туроператорска и агентска
дейност, след лицензиране; рекламна, информационна,
импресарска, програмна дейност; инвестиционна
и инвестиционно-посредническа дейност; сделки с
интелектуална собственост; издателска и печатарска
дейност; маркетингови услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Кирил Дачев Киров, Делян
Кирилов Киров и Веселина Валентинова Дамянова и
се управлява и представлява от Кирил Дачев Киров
и Делян Кирилов Киров заедно и поотделно.
39498
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. № 2701/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Варса трейдинг“ – ЕООД:
вписва за съдружник и управител Георги Томов Симеонов, който ще представлява дружеството заедно и
поотделно с досегашния управител Николай Христов
Ковачев; вписва промяна в наименованието „Варса
Трейдинг“ – ООД.
39499
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. № 1403/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Калиакра инвест“ – ООД:
вписва за съдружник Марияна Атанасова Иванова.
39500
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. № 5048/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Топфлорс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев 21А, ет. 2, ап. 46,
и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия; покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, включително с цел продажба;
производство на строителни материали и аксесоари и
тяхната реализация; транспортна дейност в страната
и в чужбина; комплексни автоуслуги; хотелиерство и
ресторантьорство; консултантска дейност; рекламна и
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информационна дейност; маркетинг и мениджмънт;
представителство и посредничество на физически и
юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Деян Георгиев Тодоров и Димитър
Йовчев Маринов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
39501
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. № 3784/2007 вписа в регистъра за търговски
дружество промени за „Алидже“ – ЕООД: вписва за
управител Симо Антонов Сабинов; вписва нов адрес
на управление – ул. Стефан Стамболов 10.
39502
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. № 4625/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Електра – 2001“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж. к. Младост 140, вх. 3,
ет. 8, ап. 73, и с предмет на дейност: производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба,
вътрешна и външнотърговска дейност, внос и износ;
експорт и реекспорт; търговия на едро и дребно с
електроматериали; транспортна дейност – превоз на
пътници и стоки по шосе, жп, въздух и море в страната и в чужбина с наети и собствени транспортни
средства и единици; търговия на едро с лекарствени
средства, медико-санитарни материали и козметика;
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; брокерска и шипшандърска дейност; търговско
представителство и посредничество; хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа и агентска
дейност (след издаване на съответното разрешение
и лиценз); проектантска, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки
с интелектуална собственост; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
информационна, програмна, маркетингова, сервизна,
козметична дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Георги Божидаров Георгиев, който управлява и представлява.
39503
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. № 4909/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Центрум инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13, ап. 60,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; строителна дейност; продажба на
стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Кестутис Суйетас, който
управлява и представлява.
39504
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VII.2007 г.
по ф. д. № 3956/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Изгрев 2004“ – ООД: вписва
намаляване капитала на дружеството от 40 000 лв.
на 8000 лв.
39505
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. № 4906/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена от-
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говорност „Виктори – 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Калач 7, и с предмет
на дейност: търговска дейност на едро и дребно в
страната и в чужбина, хотелиерска и ресторантьорска
дейност (след съответно разрешение); бърза закуска;
производство и търговия с хранителни, потребителски,
промишлени стоки; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство; услуги в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство; импорт, експорт и реекспорт на стоки
и суровини; мениджмънт; консултантски услуги,
посредническа и комисионерска дейност; представителство и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна,
складова, рекламна и лизингова дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., собственик на капитала Ивелина
Стефчева Кротева, която управлява и представлява.
39506
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. № 4527/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Хидро
про“ – ООД, със седалище и адрес на управление:
Варна, ж. к. Младост 108, вх. 1А, ет. 7, ап. 12, и с
предмет на дейност: проектиране, изграждане и ремонт на В и К инсталации, хидро- и топлоизолации;
търговско представителство и посредничество; покупка
на стоки (хранителни и нехранителни) или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; консултантска дейност; посредническа
дейност; административни, транспортни, преводачески, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, информационни, импресарски, художествени и дизайнерски или други услуги; посредничество
при сделки с недвижими имоти и движими вещи;
управление на недвижима собственост; консултации,
изготвяне на оценки и декларации, проектиране и
строителство на жилищни и промишлени сгради;
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем; вътрешна и външна търговия; преработка и търговия
със селскостопанска, растителна, животинска и
промишлена продукция. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Свилен Валериев Дачев и
Тодор Колев Николов и се управлява и представлява
от Свилен Валериев Дачев.
39507
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. № 4634/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Авто
консулт – 73“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петър Райчев 4, вх. В, ап. 54, и с
предмет на дейност: авторемонтни услуги; покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; външнотърговска
дейност – внос и износ; търговия на едро и дребно,
комисионна, спедиторска, складова и лизингова
дейност; производство на стоки; рекламна дейност;
транспортна дейност; туризъм и всякакъв вид услуги на фирма и граждани. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Марев Лефтеров
и Борислав Симеонов Сардовски и се управлява и
представлява от Владимир Марев Лефтеров.
39508
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. № 4911/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Джи
Ем – 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Генерал Георги Попов 23, ет. 1, ап. 4, и с
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предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни услуги; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; търговско представителство и посредничество;
спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия; хотелиерски и други
и услуги след получаване на лиценз; туристически;
покупка, строеж, отдаване под наем на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Стайков Добрев
и Цветомира Иванчева Ангелова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39509
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. № 4723/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Котика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Доктор Басанович 19, вх. Б,
ап. 18, 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;
автосервиз и ремонт на автомобили, комисионна,
спедиционна, складова, транспортна и превозна дейност; лицензионна дейност, стоков контрол; дейност в
областта на авторските права, интелектуална собственост, софтуерни услуги; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
или др. услуги; лизингова дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
маркетинг; консултантска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Атанас
Гачев Атанасов, който управлява и представлява.
39510
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. № 4837/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Спийд
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Топра Хисар 11А, и с предмет на дейност:
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети,
финансово-счетоводни консултации и анализи, внедряване на счетоводни програмни продукти, контрол
на финансови и търговски дейности, консултации по
управление на предприятията, организация и управление на персонала, услуги в областта на информатиката,
пазарни проучвания и анализи, консултантска дейност
и маркетинг, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионни и лицензионни сделки,
търговска, хотелиерска, туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Павлов Вачков и Иван Дучев Христов и се управлява
и представлява от Димитър Павлов Вачков.
39511
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. № 4782/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Солар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна,
ж. к. Младост, бл. 151, вх. 2А, ет. 1, ап. 2, и с предмет
на дейност: производство и търговия на фотосоларни
системи; изграждане на фотосоларни паркове; консултантски услуги, производство, търговия и услуги
в областта на високите технологии, хардуер, софтуер;
производство и търговия със селскостопанска продукция и техника; производство, пласмент, лизинг, сервиз
на домакински електроуреди; строителство, лизинг
на жилища, офиси и производствени сгради; произ-
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водство и реализация на алкохолни и безалкохолни
продукти; комисионна дейност; дейност на търговско
представителство и посредничество; туристическа
и хотелиерска дейност; външнотърговска дейност.
Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници
Ивайло Георгиев Колев, Андрей Костов Андреев и
Димитър Стоянов Мустакерски и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
39512
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. № 2147/2002 вписа в регистъра за търговски
дружества променя за „Мим студио“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – ул. Д-р Желязкова 8,
ет. 5, ап. 17.
39513
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. № 1958/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Кей файненшъл сървисис“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик Камрън Ахмед
Малик; вписва за едноличен собственик и управител
Маргарет Ан Мак Андрю, който ще представлява
дружеството заедно и поотделно с другия управител
Камрън Ахмед Малик.
39514
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. № 4851/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Стефанато
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Воден 37А, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска
и експертна дейност; търговско представителство и
посредничество; маркетинг и мениджмънт услуги;
посредничество при сделки с недвижими имоти; търговска реализация на всички 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 и
други дейности, разрешени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Кирилов
Стефанов и Анатолийс Степановс и се управлява и
представлява от Стефан Кирилов Стефанов.
39515
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. № 4617/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Натали инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 11, ет. 2, офис 3, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
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 и други дейности,
разрешени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Олег Захарович Габриел и
Наталия Александровна Петрушкова и се управлява
и представлява от Олег Захарович Габриел.
39516
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2007 г.
по ф. д. № 4650/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Валентин 97“ – ЕООД, със седалище и
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адрес на управление Варна, ж. к. Младост 138, вх. 5,
ет. 6, ап. 108, и с предмет на дейност: производство и
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; транспортна дейност
с лични и наети транспортни средства в страната и
чужбина; хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност; мениджмънт,
маркетинг и реклама; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина; внос, износ и
реекспорт на стоки, суровини и изделия; вътрешно- и
външнотърговска дейност; търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за
бита; строителна, строително-монтажна и ремонтна
дейност (след издаване на лиценз за дейностите, за
които се изисква). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Красимира Александрова
Янева-Христова, която го управлява и представлява.
39517
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г. по
ф.д. № 5108/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, кв. Виница, ул. Цар Борис III № 34, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и
износ, търговско представителство, посредничество
и дистрибуторство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни
и информационни услуги, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква
друга търговска дейност (след получаване и представяне на лиценз или разрешително от държавен
орган), ако законът го изисква за упражняването на
съответната такава. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Кристина Мажанна Пикулска, която го управлява и представлява.
41082
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 826/2000 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Амбулатория за групова практика за стоматологична помощ – Д-р Златеви“ – ООД:
вписва промяна в наименованието: „Амбулатория за
групова практика за дентална помощ – Д-р Златеви“ – ООД; вписва промяна в адреса на управление
бул. Владислав Варненчик 110, ет. 1, офис 1; вписва
промяна в предмета: извънболнична първична дентална помощ по смисъла на ЗЛЗ, търговски сделки
за нуждите на осъществяваната дентална дейност и за
обслужването на пациентите по смисъла на чл. 3, ал. 4
ЗЛЗ; приема и прилага актуален дружествен договор.
41083
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г. по
ф.д. № 4601/2007 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество „Зирас – еко проект“ – АД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 23, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел последваща
продажба, туристическа дейност – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност.
Дружеството е с капитал 7 242 000 лв., разпределен
на 72 420 обикновени поименни непривилегировани
акции с право на глас с номинална стойност по
100 лв.; управлява се от съвет на директорите в състав:
Данчо Илиев Йорданов, Юлиян Христов Токмаков
и Невена Данчева Йорданова, и се представлява от
Данчо Илиев Йорданов.
41084
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 4979/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Линдмар пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна ул. Цар Симеон I № 24, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари,
туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска и туристическа агентска дейност след
получаване на съответен лиценз, рекламна дейност,
покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други,
незабранени със закон дейности (след получаване
на изискваното по закон разрешение за извършване
на съответната дейност). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Линда Мари Дилейни и
Мартин Греъм Дилейни и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41085
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. № 4996/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Лучармакс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цар Симеон I № 24, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари,
туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска и туристическа агентска дейност (след
получаване на съответен лиценз), рекламна дейност,
покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Мартин Пол
Хенли, който го управлява и представлява.
41086
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г. по
ф.д. № 5094/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Томика
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, кв. Чайка 186, ет. 6, ап. 22, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос
и износ на стоки, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
както и производство на такива стоки, комисионна,
спедиционна, рекламна, складова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна, ресторантьорска, хотелиерска и туристическа дейност,
строителна, монтажна и проектантска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор
Иванов Петков, Камелия Севдалинова Сидерова и
Иван Тодоров Петков и се управлява и представлява
от Тодор Иванов Петков и Камелия Севдалинова
Сидерова заедно и поотделно.
41087
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5090/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Балхаш – Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Крайбрежна 25, с предмет на
дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, извършване на строителна
дейност и инвеститорска дейност в строителството,
търговско посредничество и комисионерска дейност,
импорт, експорт и реекспорт, търговия на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство и други услуги,
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свързани с вътрешния и международния туризъм,
информационна и рекламна дейност, консултантски
услуги и представителство на местни и чуждестранни
юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Дмитрий Анатолиевич
Никитин, който го управлява и представлява.
41088
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 5014/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Соф консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Кавала 19, ет. 4, ап. 12, с
предмет на дейност: създаване, поддръжка и търговия
на софтуерни и хардуерни продукти, маркетингова,
рекламна и лизингова дейност, счетоводни услуги,
търговско представителство, агентство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, туристическа
и туроператорска дейност, всички видове услуги за
населението, производство и търговия с хранителни
и промишлени стоки и селскостопанска продукция,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Иванка
Стефанова Павлова-Недялкова, която го управлява
и представлява.
41089
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 4942/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кор мениджмънт лоджистикс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Стефан
Стамболов 8, ет. 1, офис 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни или други
услуги, транспортни и таксиметрови услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, счетоводни услуги, изкупуване, преработка и реализация на плодове и зеленчуци, на риба и
рибни продукти и на селскостопанска продукция за
вътрешния и външния пазар, продажба на алкохол и
тютюневи изделия след получаване на лиценз, услуги, посредническа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Ян Клайв Тейлър,
който го управлява и представлява.
41090
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. № 5046/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Ирада“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Михаил Колони 3, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти, управление на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Ирада Олег Кизи Теймурова и Левон Саркис Саркисян и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41091
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5034/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ромнед порт оперейтор“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна бул. МарияЛуиза 24, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: търговска
дейност – внос-износ, хотелиерство и ресторантьорство, комисионна и лизингова дейност, проектантска,
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строителна и строително-ремонтна дейност, сделки
с недвижими имоти, туристическа и туроператорска
дейност, преводаческа дейност, консултантска дейност
и посредническа дейност при наемане на работна сила
(след лиценз), производство, търговия, продажба на
лодки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала „Ромнед порт оператор“ – АД, и се
управлява и представлява от Сорин-Константин Граву.
41092
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. № 4116/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мелис трейдинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Доктор Железкова 29,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба
или отдаване под наем, търговска дейност – внос и
износ, търговия на едро и дребно чрез откриване
на магазинна мрежа на територията на страната,
производство, покупка и търговия с промишлени и
селскостопански стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешен и международен туризъм
(след лиценз), организиране на курсове за обучение
и професионална квалификация, ресторантьорска и
хотелиерска дейност (след лиценз), превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, услуги за
населението и фирми (сервизни и битови), търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, складова, лизингова, рекламна, информационна, дистрибуторска и други видове дейност,
за които няма забрана от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Мелис
Ривк, и се управлява и представлява от Мелис Ривк.
41093
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5079/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фибо“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна ул. Иван Драсов 13, вх. А, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: продажба на стоки от
собствено производство, производство на хляб и
хлебни произведения, комисионни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Александър Ботьов Боянов, който го
управлява и представлява.
41094
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5023/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Петромобил“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, к.к. Златни пясъци,
комплекс „Клуб Парадайс парк“, вх. Б, ет. 5, ап. 160,
с предмет на дейност: продажба на стоки собствено
производство, ресторантьорство, хотелиерство, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство и
посредничество, покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство, битови услуги, транспортна, автосервизна, спедиторска и рекламна дейност, маркетинг,
счетоводни услуги, лизингови сделки и търговия с
петролни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Аслан Зайндиевич Висханов, който го управлява и представлява.
41095
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. № 5006/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговор-
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ност „Оук асет мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Халил Ефенди 4, вх. А,
ап. 12, с предмет на дейност: придобиване, управление
и продажба на недвижими имоти, търговия в страната
и в чужбина, строителна, инвеститорска, монтажна и
ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Греъм Джоузеф Картрайт,
който го управлява и представлява.
41096
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.
№ 4471/98 вписа промяна за „Прима Ком“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик, управител и
представляващ Милена Димитрова Христова; вписва
като едноличен собственик, управител и представляващ Стефчо Славчев Клинчов.
41097
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.X.2007 г.
по ф.д. № 5063/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем – Реал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Доктор Заменхоф 1, ет. 3, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, посредническа и консултантска дейност, отдаване под наем и управление на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Михаилс Сойферс, който го управлява и
представлява.
41098
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 5128/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично акционерно дружество „Атина
инвестмънтс“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Александър Батенберг 11,
вх. А, ет. 4, ап. 3, с предмет на дейност: придобиване
и управление на недвижими имоти, проектиране и
строителство на жилищни и промишлени сгради, търговско представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 100 акции на приносител с
номинал 500 лв., управлява се от съвет на директорите
в състав: Кремена Георгиева Василева, Веско Цвятков
Роев и Мартин Чавдаров Тодоров, и се представлява
от Кремена Георгиева Василева.
41099
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 5061/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню металс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Белослав, кв. Младост, бл. 14, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (след получаване
на надлежно разрешение), вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, сделки с
недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Диян Апостолов Николов,
който го управлява и представлява.
41100
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.X.2007 г.
по ф.д. № 3848/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Асен Николов 1“ – ООД:
заличава като съдружници Цанко Тодоров Цаков и
Светлана Златева Коева; вписва като съдружници
„Сир“ – ЕООД, и „Росим“ – ЕООД.
41101
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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. № 3848/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Асен Николов 1“ – ООД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
100 000 лв.; вписва промяна в номиналната стойност
на дяловете.
41102
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
10.X.2007 г. по ф.д. № 1096/2000 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Чайка фарма – висококачествените лекарства“ – АД: заличава
като член на СД Валентин Денчев Даков; вписва
като такъв Живко Стойков Колев; дружеството ще
се представлява заедно и поотделно от Славейко
Николаев Джамбазов и Стефан Найденов Христов;
вписва актуален устав съгласно решенията на ОС от
15.IX.2007 г.; заличава като седалище Варна; вписва
ново седалище и адрес на управление – София, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1.
41103
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. № 1316/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Нобъл трейд“ – ЕООД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
317 600 лв.
41104
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. № 2763/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ултрамарин България“ – ЕООД:
вписва ново наименование „Енерджи Марин сървиз“ – ЕООД.
41105
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 5030/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Йода
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Младост, бл. 116, вх. 6, ет. 3, ап. 9, 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, издателска дейност,
създаване на кадастър и извършване на геодезически
измервания, проектиране и консултации във връзка
с прединвестиционни проучвания. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Йорданка Георгиева
Калоянова и Даниел Артюн Агопян и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41106
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 2395/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Марвел 2006“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Марин
Николаев Велчев; вписва промяна в наименованието
„Марвел 2006“ – ООД; вписва като съдружници Димчо
Георгиев Георгиев и Бедри Кемалов Мустафов; вписва
за управител Бедри Кемалов Мустафов; вписва нов
адрес на управление – ул. Фредерик Шопен 16, ет. 1.
41107
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 673/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Супер Оил комерс“ – ООД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
5000 лв. на 108 000 лв.
41108
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.X.2007 г.
по ф.д. № 5111/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Бриз
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Тодор Икономов 18, офис 5, с предмет на
дейност: строителство, проектантска дейност, дизайн
и архитектура, покупка, продажба, обзавеждане на
недвижими имоти, търговия на дребно и на едро в
страната и в чужбина със стоки, суровини, селскостопанска продукция, билки, етерични масла, гъби,
риба, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, консервна промишленост, шивашко
производство, туризъм, хотелирство, ресторантьорство,
хазарт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Константин Владимирович Байгаров и Елена
Дмитриевна Бадалян и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41109
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. № 4735/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Абмарк“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Девня 11А, вх. В, ет. 3, ап. 56, 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 ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Боян Андреев
Минев и Ангел Младенов Младенов и се управлява
и представлява от съдружниците.
41110
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г. по
ф.д. № 4217/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Белла“ – ООД: вписва увеличаване
капитала на дружеството от 5000 лв. на 305 000 лв.
41111
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 1643/92 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Коем“ – ООД: заличава като
съдружник „Енергопроммонтаж холдинг“ – АД.
41112
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. № 5069/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Експерт ЛМ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Цани Гинчев 6, ет. 3, ап. 10, с
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, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Невяна Божидарова Казакова и Елена
Косева Атанасова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
41113
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 4958/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Транс
айс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Райко Жинзифов 43, вх. В, ет. 3, с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
внос, износ, реекспорт, разкриване и експлоатация
на заведения за бърза закуска, барчета, магазини за
хранителни и битови стоки, продажба на всякакъв
вид алкохолни и безалкохолни напитки, чай, кафе,
продажба на цигари, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход, складова дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба
на промишлени стоки, оказионна, комисионна и
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, селски туризъм, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване
на агенции за недвижими имоти, селскостопанска
дейност, продажба на електронни части и съоръжения, транспортна дейност в страната и в чужбина,
туристическа дейност, услуги по почистване на дома и
офиса. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав Живков Минев, Себайдин Хасанов
Мустафов и Йордан Иванов Цонев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41114
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 176/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Циком“ – ООД: заличава като
съдружник Иван Тодоров Николов; вписва промяна
в наименованието „Циком“ – ЕООД.
41115
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. № 4640/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс строй 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Провадия, ул. Овеч 40, с предмет
на дейност: СМР, консултантски услуги, счетоводни
услуги, общо строителство, търговско посредничество и представителство, търговия на дребно и едро,
комисионерство, транспортна дейност и превози (товарни и митнически), козметични услуги, земеделие
и животновъдство, арендаторство, сухо строителство
и изолация (хидро- и топло-), рибовъдство, спортен и
промишлен риболов, увеселителни и атрактивни услуги
(яхти, увеселителни влакчета и др.), туроператорски
услуги, внос и износ, корабно агентиране, рекламни,
информационни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос, износ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Христо
Георгиев Христов, който го управлява и представлява.
41116
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 4964/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „СТВ строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Лопушна, ул. Дванадесета
24, с предмет на дейност: проектиране, реновиране
и строителство на всякакви подземни, полуподземни
и надземни сгради и съоръжения, вкл. подводни и
надводни, строително предприемачество, покупка,
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление на активи, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и други вещи с цел
продажба в първоначален, обработен или преработен
вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, дистрибуция, спедиционна,
комисионна и агентийска дейност, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост, рекламни
и информационни услуги, транспортни услуги, франчайзинг, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, проектиране, строителство и ремонт
на плавателни съдове, организиране и провеждане
след лиценз на образователни, квалификационни и
преквалификационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Али Ахмедов
Мустафов, който го управлява и представлява.
41117
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г.
по ф.д. № 3207/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Археология и културно наследство“ – ООД: промяна в идентификационните
данни на съдружника Боян Тотев Иванов; допълва
предмета с: „издателска дейност, провеждане на
търгове и аукциони на културни ценности, организиране на исторически възстановки и експериментална
археология“.
41118
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.X.2007 г.
по ф.д. № 4744/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „2Д студио“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Екатерина Симитчиева 17,
ап. 7, с предмет на дейност: рекламна дейност, дизайн
и предпечатна подготовка, печат, полиграфически
услуги, търговия с полиграфически материали, фотография, издателска дейност, търговия с компютърна и
офис техника, търговия със сувенири и канцеларски
материали, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини,
изделия и полиграфически машини и консумативи,
вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни
услуги, логистика, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Свилен Кънчев Андреев,
който го управлява и представлява.
41119
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г.
по ф.д. № 4934/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „НИП
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 4, ап. 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, превозни и спедиционни сделки в
страната и в чужбина, извършване на транспортна и
таксиметрова дейност с леки и товарни автомобили
в страната и в чужбина (след лиценз), хотелиерство,
ресторантьорство и туроператорска дейност, туристически, рекламни, информационни и други услуги,
внос, износ – реекспорт на стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
срещу комисионна, издателска и печатарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, търговия с автомобили и резервни авточасти – внос, износ, пътна
помощ и автооказион, производство и търговия с
растителна и животинска продукция, ремонт на ма-
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шини, съоръжения и автомобили, външнотърговска
дейност по целия предмет на дйност (след снабдяване
с лицензии за извършване на дейностите, когато
това се изисква по закон). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иванка Стоянова Христозова, Пламен Георгиев Христозов и Нели Георгиева
Радева и се управлява и представлява от Иванка
Стоянова Христозова.
41120
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5027/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Оран“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, управление на всякакво недвижимо
имущество както за собствена, така и за сметка на
трети лица, проектиране, анализ, покупка, продажба,
поправка и поддръжка на програмни продукти, на
средства за мултимедии, информационни системи,
системи за комуникация и принадлежности за тях,
проектиране, поддръжка и продажба на сайтове в
Интернет, посредничество за запознанства с цел
сключване на брак. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала „Жан И Петров“ – ООД,
и се управлява и представлява от Жан Рьоне Адолф
Гилен Дюбоа.
41121
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5026/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Оливиа“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, управление на всякакво недвижимо
имущество за собствена и за сметка на трети лица,
проектиране, анализ, покупка, продажба, поправка
и поддръжка на програмни продукти, на средства за
мултимедии, информационни системи, системи за
комуникация и принадлежности за тях, проектиране,
поддръжка и продажба на сайтове в Интернет, посредничество за запознанства с цел сключване на брак.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала „Жан И Петров“ – ООД, и се управлява
и представлява от Жан Рьоне Адолф Гилен Дюбоа.
41122
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. № 4955/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност
„Балкан кар Варна“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Фьодор Успенски 4, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, посредническа, спедиционна,
складова, хотелиерска, ресторантьорска, лизингова дейност, туристическа и транспортна дейност,
таксиметрова дейност, битови и ремонтни услуги,
проектиране, строителство и ремонт, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, инженерингова
дейност, производство, изкупуване и преработване на
промишлена и селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Георгиев Стаматов и Стоян Атанасов Христов и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
41133
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г.
по ф.д. № 2886/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мултитрейд 1“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Тодор
Атанасов Иванов; вписва като такъв Красимир Куртев
Иванов; заличава като седалище гр. Белослав; вписва
ново седалище и адрес на управление – Провадия,
ул. Опълченска 9.
41134
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 2155/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Агрогруп 77“ – ООД: заличава като съдружник Михаил Петков Иванов; вписва
промяна в наименованието „Агрогруп 77“ – ЕООД.
41135
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. № 2155/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Агрогруп 77“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Пламен Митев Марков; вписва промяна в наименованието „Агрогруп
77“ – ООД; заличава като управител и представляващ
Михаил Петков Иванов.
41136
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 3951/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Агритал“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Ренато Белланди; вписва като съдружници Пиеранджело Киарини
и Мауро Уджери; вписва промяна в наименованието – „Агритал“ – ООД; вписва като управители Хрисина
Тодорова Минчева и Пиеранджело Киарини, които
ще представляват дружеството заедно и поотделно.
41137
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 4780/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Оптим“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Тодор Димов 30, ап. 1, 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, автосервиз
и ремонт на автомобили, комисионна, спедиционна,
складова и превозна дейност, лицензионна дейност,
стоков контрол, дейност в областта на авторските
права, интелектуална собственост, софтуерни услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или др. услуги, лизингова
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг, консултантска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Младен Йосифов Паригвоздев,
който го управлява и представлява.
41138
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.X.2007 г.
по ф.д. № 4946/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Еко
бетон арме“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Изгрев, бл. 2, вх. 1, ап. 5, с предмет
на дейност: производство на изделия от фибробетон,
пенобетон и бетон, строителна, търговска, транспортна,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна, консултантска, информационна, програмна,
импресарска, проектантска, сервизна дейност или
предоставяне на други услуги, производство и покупка
на стоки и на други вещи с цел продажба в първона-
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чален, преработен или обработен вид, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, транспортна дейност – превоз на пътници
и стоки по шосе, ж.п. линии, въздух и вода в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Борислав Георгиев Щерев и Илко
Славчев Златев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно.
41139
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Стопанска и
спомагателна дейност“ – ЕАД, по ф.д. № 2170/2000,
е представен в търговския регистър.
41140
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5025/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Селин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Сливница 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, управление на всякакво недвижимо
имущество както за собствена, така и за сметка на
трети лица, проектиране, анализ, покупка, продажба,
поправка и поддръжка на програмни продукти, на
средства за мултимедии, информационни системи,
системи за комуникация и принадлежности за тях,
проектиране, поддръжка и продажба на сайтове в
Интернет, посредничество за запознанства с цел
сключване на брак. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала „Жан И Петров“ – ООД,
и се управлява и представлява от Жан Рьоне Адолф
Гилен Дюбоа.
41123
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5024/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Плюриел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, управление на всякакво недвижимо
имущество за собствена и за сметка на трети лица,
проектиране, анализ, покупка, продажба, поправка
и поддръжка на програмни продукти, на средства за
мултимедии, информационни системи, системи за
комуникация и принадлежности за тях, проектиране,
поддръжка и продажба на сайтове в Интернет, посредничество за запознанства с цел сключване на брак.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала „Жан И Петров“ – ООД, и се управлява
и представлява от Жан Рьоне Адолф Гилен Дюбоа.
41124
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5022/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Макабан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, управление на всякакво недвижимо
имущество за собствена и за сметка на трети лица,
проектиране, анализ, покупка, продажба, поправка
и поддръжка на програмни продукти, на средства за
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мултимедии, информационни системи, системи за
комуникация и принадлежности за тях, проектиране,
поддръжка и продажба на сайтове в Интернет, посредничество за запознанства с цел сключване на брак.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Жан Рьоне Адолф Гилен Дюбоа, който го
управлява и представлява.
41125
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5021/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Катарина“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Съборни 19А, ет. 2, с предмет
на дейност: строително предприемачество, покупка,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата им, управление на всякакво недвижимо
имущество както за собствена, така и за сметка на
трети лица, проектиране, анализ, покупка, продажба,
поправка и поддръжка на програмни продукти, на
средства за мултимедии, информационни системи,
системи за комуникация и принадлежности за тях,
проектиране, поддръжка и продажба на сайтове в
Интернет, посредничество за запознанства с цел
сключване на брак. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Жан Рьоне Адолф Гилен
Дюбоа, който го управлява и представлява.
41126
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.X.2007 г.
по ф.д. № 5068/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Триади – 77“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 47, вх. 5,
ет. 1, ап. 91, с предмет на дейност: строителна и строително-монтажна дейност, ОВ, ВиК, ел. инсталации,
хидро- и покривни изолации, ремонтна дейност на
машини, съоръжения, метални конструкции и тръбопроводи, вътрешно- и външнотърговска дейност,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, видео- и фотоуслуги, копирни и
машинописни услуги, компютърни услуги, маркетинг
и реклама, търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти, търговско представителство и
агентство, транспортна и спедиторска дейност, услуги в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство, охранителна дейност, отдаване под наем
на транспортни средства. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Орлин Розенов
Орлинов, който го управлява и представлява.
41127
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. № 4984/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Плако“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Дружба – Аспарухово 11, вх.
В, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: консултации и
съдействие на български и чуждестранни граждани за
постъпване на работа в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и
в чужбина, агентство, извършване на посредническа
дейност при информиране и наемане на работа на
български и чуждестранни граждани в страната и в
чужбина, след регистрация в МТСП, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспорт на пътници и
товари в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм,
маркетингови проучвания в страната и в чужбина,
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производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки,
производство, сервиз и поддръжка на домакинска и
промишлена техника, софтуерно и хардуерно обслужване, строително-монтажна и проектантска дейност,
битови услуги на гражданите, автосервизна дейност,
импресарска и рекламна дейност, организиране на
курсове и школи, преводни услуги, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производсво, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Юлиян Желязков Балев, който
го управлява и представлява.
41128
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.X.2007 г.
по ф.д. № 4876/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Медс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Хоризонт 12, с предмет на
дейност: търговска, посредническа дейност в страната
и в чужбина – внос, износ, реекспорт на всякакъв вид
стоки и продукти, комисионна търговия, откриване и
поддържане на кафе, снек-бар, бързи закуски, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна, търговия с
валута, спедиторска дейност, туристически услуги – организиране на екскурзии в страната и в чужбина, проектиране и строителство, покупко-продажба, отдаване
под наем и стопанисване на движимо и недвижимо
имущество, както и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Кармело Васало, който
го управлява и представлява.
41129
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 972/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Саха трейд“ – ООД: заличава
като съдружник „Олминс“ – ООД; вписва промяна в
наименованието: „Саха трейд“ – ЕООД.
41130
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. № 4680/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Дюк 1“ – ООД: заличава като
съдружник Галина Андреевна Дудкина; вписва като
такъв Сергей Марович Дудкин.
41131
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. № 4845/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Златният замък“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, Морска гара – офис 12,
с предмет на дейност: строителство, строителномонтажни услуги, покупко-продажба на недвижими
имоти, проектиране, строителство, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем, административни услуги, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на
стоки или вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, шоупрограми, 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,
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предоставяне на счетоводни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Вадим
Павлович Смирнов и се управлява и представлява
от Георги Богомилов Боев.
41132
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 593/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алмива“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул. Радецка
22, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; строителна дейност; дърводобив и
дървопреработване при спазване на законовия режим
и след издаване на необходимите разрешителни;
покупка на стоки, други вещи или селскостопанска
продукция с цел препродажба; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни (вкл. таксиметрови), складови сделки; сделки
с интелектуална собственост; ресторантьорски, хотелиерски, туристически, екскурзионни, рекламни,
информационни, транспортни, строително-монтажни
и ремонтни сделки; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем; други дейности, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Албена Веселинова Николова и Иван Михайлов Николов и се управлява и представлява от управителите
съдружниците заедно и поотделно.
41313
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 537/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инфиниан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Иван Гюзелев 3, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и реализацията им в първоначален, преработен и обработен вид; търговия на едро и дребно;
покупка, строеж и ремонт на недвижими имоти с
цел продажба; производство на мебели, дървопреработване и дърводелски услуги (при спазване на
законовия режим); хотелиерство и ресторантьорство;
търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина,
международен транспорт; производство, изкупуване,
преработка и търговия с разрешена селскостопанска
продукция; консултантска дейност; всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници „Еда“ – ООД, Габрово,
Деян Стоянов Дънешки и Красимир Георгиев Глоговски и се управлява и представлява от управителя
Иван Николов Халачев.
41314
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 591/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Елиста“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Трявна, ул.
Ангел Кънчев 80, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки; хотелиерство и ресторантьорство; всякаква друга
дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Койчо Станчев Димов и Михаела Георгиева Димова и се управлява и
представлява от управителите съдружниците заедно
и поотделно.
41315
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 1 ТЗ с решение от 31.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 586/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Здраве“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Трявна, ул.
Иванка Горова 44, и с предмет на дейност: покупка
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на разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на разрешени стоки, други вещи, разрешена селскостопанска продукция от растителен и
животински произход с цел продажба; комисионна,
спедиционна, складова, външнотърговска, реекспортна
дейност; търговско представителство; превозна и всички видове транспорт, хотелиерска, ресторантьорска,
екскурзионна, туристическа, охранителна, реклама, издателска (без книгопечат), програмна, информационна,
сервизна, преводаческа, фотографска, машинописна,
плетаческа дейност; забавни и развлекателни игри;
сделки с интелектуална собственост; маркетингова,
мениджърска, инженерингова дейност; охрана на
физически и юридически лица, дейност по охрана със
сигналноохранителна техника на фирми, организации
и граждани, дружества, физически и юридически лица,
съдействие на посочените лица, подготовка на физически лица за квалифицирана защита на физически и
юридически лица; детективско бюро и издирвателна
дейност; производство, продажба и отдаване под наем
на аудио- и видеозаписи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Евелин Руменов Александров и
Мирослав Цанев Марков и се управлява и представлява от управителя Евелин Руменов Александров.
41316
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VІІІ.2007 г. по
ф. д. № 580/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Лапа“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Свищовска 83,
вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: търговска
дейност на едро и дребно с всички разрешени от закона стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки;
хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене;
разкриване и експлоатация на верига от магазини за
хранителни и нехранителни стоки; покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба; производство на
стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна,
складова, лизингова, вътрешно- и външнотърговска
дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна, екскурзионна, туристическа,
складова, строителна, ремонтна дейност; сделки с
интелектуална собственост; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем; други дейности и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт, и
с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници
Георги Русев Стоянов, Стоян Филипов Стоянов и
Александър Бохотлиев и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
41317
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1123 от
5.VІІ.2007 г. допуска прилагане по ф. д. № 464/2004
на проверените и приети годишни финансови отчети
за 2005 и 2006 г. на „Кюби“ – АД, Габрово.
41220
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1612 от
17.Х.2007 г. допуска прилагане по ф. д. № 192/94 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Теспом“ – АД, Габрово.
41221
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с определение № 1462 от
25.ІХ.2007 г. вписа по ф. д. № 685/2004 промяна за
„Нектар“ – АД: заличава като лице, овластено да
представлява дружеството, Недялко Станев Недялков;
вписа като лице, овластено да представлява дружеството, Владимир Ганчев Вълев; дружеството ще се
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представлява от изпълнителния член на съвета на
директорите Владимир Ганчев Вълев.
41222
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение № 1608
от 17.Х.2007 г. вписа по ф. д. № 167/2003 промяна за
„СТС финанс“ – АД; вписа като едноличен собственик
на капитала „Алфа Финанс холдинг“ – АД (рег. по
ф. д. № 13205/99 по описа на СГС); вписа промяна
на фирмата на „СТС финанс“ – ЕАД; заличава като
членове на съвета на директорите и представляващи
дружеството Росимир Станчев Матеев и Иван Панов
Лесев; вписа промяна в броя на членовете на съвета
на директорите от 3 на 4; вписа като членове на съвета на директорите Иван Денчев Ненков, Радослав
Георгиев Рачев и Росица Милкова Лисичкова; вписа
като лице, овластено да представлява дружеството,
Росица Милкова Лисичкова; дружеството ще се
представлява от изпълнителните членове на съвета на
директорите Иво Иванов Сеизов и Росица Милкова
Лисичкова заедно; премества седалището и адреса на
управление на дружеството от Габрово, ул. Станционна
14, в София, район „Средец“, ул. Шейново 7, ет. 2.
41223
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1192 от
17.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 2672/91
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Симат“ – АД, Габрово.
41224
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1258 от
24.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 3000/91
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Шипка“ – АД, Габрово.
41225
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1259 от 25.VІІ.2007 г.
вписа промени по ф. д. № 3000/91 за „Шипка“ – АД:
заличава вписания съвет на директорите в състав:
Недка Николаева Богданова, Тодор Христов Минков
и Николинка Радева Милчева; заличава като лице,
овластено да представлява дружеството, Николинка
Радева Милчева; вписа тричленен съвет на директорите с тригодишен мандат в състав: Пламен Георгиев
Петров, Велика Стефанова Тотева и Стеляна Кънчева
Дамянова; вписа като лице, овластено да представлява
дружеството, Пламен Георгиев Петров; дружеството
ще се представлява от изпълнителния член на съвета
на директорите Пламен Георгиев Петров.
41226
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1260 от 25.VІІ.2007 г.
вписа промяна по ф. д. № 153/97 за „Шипка – 97“ – АД:
заличава вписания съвет на директорите в състав:
Николинка Радева Милчева, Недка Николаева Богданова и Петър Йонков Бакалов; заличава като лице,
овластено да представлява дружеството, Николинка
Радева Милчева; вписа тричленен съвет на директорите с тригодишен мандат в състав: Пламен Георгиев
Петров, Велика Стефанова Тотева и Стеляна Кънчева
Дамянова; вписа като лице, овластено да представлява
дружеството, Пламен Георгиев Петров; дружеството
ще се представлява от изпълнителния член на съвета
на директорите Пламен Георгиев Петров.
41227
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1257 от
24.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 153/97
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Шипка – 97“ – АД, Габрово.
41228
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 635 от
25.ІV.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 681/2005
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Автомотор Габрово“ – АД, Габрово.
41229
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1561 от
11.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 452/2001 промяна
за „Сагита“ – ООД: вписа промяна на адреса на управление на дружеството от ул. Асеневци 90, на ул.
Патриарх Евтимий 9.
41332
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1575 от
15.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 469/2007
за „Премиум дизайн продактс“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа като съдружник
Пол Найджъл Чеймбърс; вписа промяна на името
на съдружника Мери Ан Джури: от Мери Ан Джури
на Мери Ан Чеймбърс.
41333
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 148 ТЗ с решение
№ 1609 от 17.Х.2007 г. регистрира промяна по ф. д.
№ 242/90 за „СТС холдинг груп“ – ООД, Габрово: вписа
увеличаване капитала на дружеството от 140 000 на
1 430 000 лв. чрез записване на нови дялове.
41334
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1622 от
19.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 975/97 за
„СТС трейд“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник и управител Тотка
Христова Иванова-Христова; вписа като съдружник
Деян Вълков Тодоров; вписа като управител Сезен
Исмет Велиев, който ще управлява и представлява
дружеството.
41335
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1536 от
9.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 327/2006
за „Прити уоман“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове.
41336
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1514 от
3.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 231/2007 за
„ТМ Тим“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник и управител Тодор
Николов Ненчев; вписа като съдружник и управител
Трифон Манолов Пейчовски, който ще управлява и
представлява дружеството; вписа промяна на адреса
на управление от ул. Орловска 86 на ул. Д-р Петър
Берон 1, ет. 10, ап. 66.
41337
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1537 от
9.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 72/2007 за
„Тристрой“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник и управител Пепа
Андреева Христова; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Георги Петров Тодоров
и Иван Пенчев Иванов заедно и поотделно.
41338
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1535 от
9.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 284/2005
за „Толи турс“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници Снежана
Александрова Ашлакова и Веска Колева Влахова;
вписа промяна във фирмата на дружеството от „Толи
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турс“ – ООД, на „Толи турс“ – ЕООД; заличава като
управители Снежана Александрова Ашлакова и Веска
Колева Влахова; вписа като едноличен собственик
на капитала и управител Татяна Петрова КойчеваБонева, която ще управлява и представлява дружеството; вписа промяна на адреса на управление на
дружеството – бул. Трети март 49, вх. А, ет. 4, ап. 11,
на кв. Славовци 3.
41339
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1568 от
12.Х.2007 г. регистрира промяна за „ТТС – Габрово“ – ООД (по ф. д. № 231/97): вписа промяна на
адреса на управление на дружеството от ул. Найден
Геров 22 на ул. Любен Каравелов 26.
41340
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1554 от
10.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 635/2003 за
„Хорека“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружници Мариян Георгиев Ангелов и Теодора Маринова Банова; заличава
като управител Мариян Георгиев Ангелов; вписа
като управител Красимир Иванов Костов, който ще
управлява и представлява дружеството.
41341
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 624/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сънлайт Бългериан системс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Чардафон 2, ет. 6, ап. 12, и
с предмет на дейност: изграждане на фотоволтаични
и ветрови инсталации за добиване на електрическа
енергия по алтернативен и екологичен път; комисионерство; търговия с недвижими имоти; маркетингова
и дистрибуторска дейност; транспортна и спедиторска
дейност; придобиване и отчуждаване на вещни права,
търговски марки и други; всякаква друга незабранена
от законодателството търговска дейност, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Виктория
Иванова Спасова, Чавдар Василев Василев, Албена Недялкова Григорова и Юри Добрев Добрев и
се управлява и представлява от управителя Атанас
Стоянов Спасов.
41318
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 651/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Крам“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Славянска 25, и с предмет на дейност: изработка,
монтаж и продажба на алуминиева и PVC дограма;
транспортна дейност в страната и в чужбина; строително-монтажни и ремонтно-довършителни работи;
други дейности и услуги, незабранени от законите,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Красимир Ангелов Христов и Ангел Красимиров
Ангелов и се управлява и представлява от управителя
Красимир Ангелов Христов.
41319
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 637/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тера – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, бул.
Могильов 64, вх. Д, ет. 2, ап. 6, и с предметна дейност:
търговия със земя и недвижими имоти; търговско
представителство или посредничество; търговия на
едро и дребно; консултантски, комисионни, спедиционни и превозни услуги; лицензионни сделки;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
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туристически, туроператорски, ресторантьорски
услуги (след лиценз), рекламни, информационни,
програмни, импресарски, транспортни и други услуги;
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Румен Кирилов Киров и Диляна
Христова Елмазова и се управлява и представлява
от управителя Румен Кирилов Киров.
41320
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 652/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рай комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дряново, ул.
Стара планина 1, и с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност; внос и износ на стоки,
суровини и материали; търговия на едро и дребно с
промишлени и непромишлени стоки; продажба на
стоки от собствено производство, вкл. земеделска
продукция; производство и търговия с мебели, дограми, врати и др. от всякакви материали;покупка
на стоки, други вещи (без забранените от закона),
недвижими имоти с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; отдаване под
наем на недвижими имоти; извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности; проектантски услуги; предприемачество; организиране
на магазинна мрежа за продаване на едро и дребно
на хранителни и нехранителни стоки; хотелиерски,
туристически, програмни и импресарски услуги в
страната и чужбина; разкриване и експлоатация
на обекти, предоставящи алкохолни (след лиценз),
безалкохолни, тонизиращи напитки и цигари (след
лиценз); разкриване на заведения за обществено
хранене – кафе-аперитиви, ресторанти, бюфети и др.;
ресторантьорство; разкриване на заведения за развлечение; производство и търговия със селскостопанска
продукция; растениевъдство и животновъдство; лизингови сделки; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови и лицензионни сделки; търговско
представителство (без процесуално) и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; консултантска
и рекламна дейност; всякакви търговски сделки и
дейности с изключение на забранените от закона, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
„Евро Стил“ – ООД, Дряново, и Андреас Евагору и
се управлява и представлява от управителя Илиян
Райков Райков.
41321
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф. д. № 662/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мийт трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Мармарча 12, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност на едро и дребно; спедиционна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти; търговия с алкохолни и тютюневи
изделия; покупка на стоки или други вещи от страната и чужбина с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на стоки
с цел продажба; таксиметрова дейност – товарни и
пътнически превози в страната и чужбина; комисионна,
складова, лизингова дейност; търговско представителство в страната и чужбина; превозна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност; всякакъв вид дейности, незабранени
от законите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Светлин Йорданов Стефанов и Николай
Йорданов Стефанов и се управлява и представлява
от управителя Светлин Йорданов Стефанов.
41322
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.
д. № 664/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сити трейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Трявна, ул.
Ангел Кънчев 132, вх. Е, ет. 3, ап. 3, и с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско
представителство и посредничество; транспортна,
екскурзионна, туристическа, строителна, ремонтна
дейност, сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем; други дейности и
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Ангел Щайнер и Валери Петров Илиев и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
41323
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 672/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хар Ваесен
транспорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, Зона Изток 1, и с предмет на дейност:
транспортни услуги в страната и в чужбина; материално-техническо обезпечение и изпращане на стоки,
внос, износ, търговия; строителни дейности; отдаване
под наем; други дейности, незабрани от закона, и с
капитал 250 000 лв. Дружеството е със съдружници
„Хар Ваесен Глобал б.в“, дружество с ограничена
отговорност, Холандия, и Мариян Стефанов Станчев
и се управлява и представлява от управителите Хендрикюс Францискюс Ваассен и Йоханна Ламберта
Ваассен заедно и поотделно.
41324
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 684/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Елма“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Клокотница 17, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност:
дизайн, проектиране, иконопис, стенопис, приложно изкуство, издателска дейност (без книгопечат);
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на стоки
с цел продажба; услуги в сферата на общественото
хранене, транспортни и автосервизни услуги; комисионна дейност, търговско посредничество; външнотърговска дейност (внос, износ); строителна дейност;
производство, изкупуване и продажба на разрешена
селскостопанска продукция; други дейности и услуги,
незабранени от законите на Република България, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Пламен Славчев Малинов и Николина Пенчева
Карабелова и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
41325
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 646/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Профикар
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дряново, ул. Хаджи Димитър 24, ет. 1, и с предмет на дейност: ремонт на автомобили, търговия
с резервни части и масла; консултантски услуги;
транспортна дейност; търговско представителство,
посредничество и комисионерство; ресторантьорство
и хотелиерство; строителство и ремонт на жилищни,
административни и производствени сгради; инженеринг; издателска дейност; спедиционна и лизин-
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гова дейност; търговия със строителни материали;
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
законите на страната, и с капитал 5500 лв. Дружеството е със съдружници Олег Димитров Асенов,
Стефан Генчев Илиев и Божидар Йорданов Костов и
се управлява и представлява от управителя Божидар
Йорданов Костов.
41326
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 566/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Беклайд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Трявна, ул. Иван
Вазов 23, вх. А, ет. 5, ап. 13, 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, превозни, складови и лицензионни
сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни (без книгопечат),
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството
е със съдружници Цветан Георгиев Каменов, Георги
Цеков Каменов и Николинка Колева Каменова и
се управлява и представлява от управителя Цветан
Георгиев Каменов.
41327
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1616 от
18.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 540/2006
за „Екскрийм“ – ООД: заличава като съдружник Цветан Спасов Петров; вписа като съдружник Виолета
Миткова Петрова.
41328
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1553 от
10.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 930/2000
за „Аргос“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник Христо Ангелов
Христов; вписа промяна във фирмата на дружеството
от „Аргос“ – ООД, на „Аргос“ – ЕООД; вписа като
едноличен собственик на капитала досегашния съдружник Здравка Христова Атанасова.
41329
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1316 от
23.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 555/2007 вписа промяна за
„Епъл трий“ – ООД: с решение № 2212 от 13.VІІ.2007 г.
по ф. д. № 1128/2003 г. на Окръжен съд – Велико
Търново, вписва промяна на седалището и адреса
на управление на дружеството от Велико Търново,
ул. Никола Габровски 15, ет. 1, ап. 1, на с. Чуково,
община Дряново, област Габрово, къща 15.
41330
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1475 от
27.ІХ.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 939/96 за
„Автотранс – Габрово“ – ООД: вписва прехвърляне на
дружествени дялове; вписва като съдружник Симеон
Георгиев Семов; вписва като предмет на дейност:
транспортна и търговска дейност; всякаква друга
дейност, незабранена от закона.
41331
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1154 от
10.VII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 500/2000
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „С.Т. – Ойл“ – ООД, Дряново.
41180
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 496 от
4.IV.2007 г. регистрира по ф. д. № 958/99 промени
за „Възраждане – 99“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружници
Верджиния Славова Василева, Иван Колев Куманов,
Таня Стоянова Стефанова и Тодор Иванов Тодоров;
вписа като съдружници Митка Русинова Василева и
Радка Трифонова Паскалева; заличава като управител
Верджиния Славова Василева; вписа като управител и
представляващ дружеството Митка Русинова Василева.
41181
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1246 от
20.VII.2007 г. регистрира по ф. д. № 1434/95 промяна за
„Шипка турист“ – ООД: премества адреса на управление на дружеството на ул. Кирил и Методий 26, вх. А.
41182
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1262 от
25.VII.2007 г. регистрира по ф. д. № 614/97 промени за
„Ряховец“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник Тодорка Данаилова
Колева; вписа промяна във фирмата на дружеството
на „Ряховец“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на капитала досегашния съдружник Пеньо
Данаилов Платиканов.
41183
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1287 от 3.VIII.2007 г. регистрира по ф. д. № 448/2005
промени за „ПИБ“ – ООД: вписа промяна във фирмата на „ПИБ – 2“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Габрово, ул.
Ивайло 13, вх. Г, ет. 2, ап. 4, в София, пл. Славейков
6, ет. 2, офис 5.
41184
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1280 от
31.VII.2007 г. регистрира по ф. д. № 32/2006 промени
за „Промел – Севлиево“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник
„Грейтон“ – ООД (рег. по ф. д. № 13647/2005 по описа
на СГС); вписа като съдружник Иван Кънчев Иванов.
41185
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2007 г.
регистрира по ф. д. № 186/2005 промени за „Въдичар“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове;
заличава като съдружник Мариана Трифонова Брага.
41186
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 631 от
24.IV.2007 г. регистрира по ф. д. № 345/2006 промени
за „Ферма Бяла река“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник Мариана Трифонова Брака; вписа промяна във фирмата на
дружеството на „Ферма Бяла река“ – ЕООД; вписа
като едноличен собственик на капитала досегашния
съдружник Никола Иванов Колев.
41187
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1117 от
5.VII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 20/2003
на годишните финансови отчети за 2003, 2004, 2005
и 2006 г. на „Сакс“ – ООД, Габрово.
41188
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1254 от
23.VII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 446/2001
на проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „ДЗАЛЛИ“ – ООД, Габрово.
41189
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1101 от
28.VI.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 930/2000
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Аргос“ – ООД, Габрово.
41190
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1295 от
3.VIII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 37/95
на проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Марина“ – ООД, Габрово.
41191
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1048 от
22.VI.2007 г. регистрира по ф. д. № 41/2005 промени
за „Мираел“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Гергана
Минкова Иванова; вписа като съдружник Васил
Иванов Димитров.
41192
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1374 от
17.IХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 383/2006 промени
за „Авиоклуб Габрово“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Станчо Петров Колев; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Деян
Вълков Тодоров и Мирослав Иванов Хинков заедно
и поотделно.
41193
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1290 от
3.VIII.2007 г. регистрира по ф. д. № 910/99 промени
за „Кедър“ – ООД: заличава като управител Феличе
Фацио; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Иван Райчев Стефанов.
41194
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1225 от
18.VII.2007 г. регистрира по ф. д. № 189/2005 промени
за „Вал – бег ко“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Юлиян
Орлинов Желязков; вписа промяна във фирмата на
дружеството на „Вал – бег ко“ – ЕООД; вписа като
едноличен собственик на капитала Валентин Христов
Куюмджиев.
41195
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1278 от
31.VII.2007 г. регистрира по ф. д. № 649/97 промени
за „Перспектива“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник Анна
Вячеславовна Василковская.
41196
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 820 от
22.V.2007 г. вписа промяна по ф. д. № 355/2007 за
„Ирис Дуе България“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление на дружеството от София,
район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 31, в Габрово, ул.
Индустриална 11.
41197
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1489
от 28.IХ.2007 г. вписа промяна по ф. д. № 7/2004
за „Групова практика за първична стоматологична помощ ВИГ – Дент“ – ООД, Габрово: вписа
промяна във фирмата: „Групова практика за първична дентална помощ ВИГ – Дент“ – ООД; вписа
като предмет на дейност: дентална профилактика;
дентална диагностика; дентално лечение; спешна
дентална помощ; дентални консултации; дейности,

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

съпътстващи основната; търговски сделки за нуждите на осъществяваните дентални дейности и за
обслужване на пациентите по чл. 3, ал. 4 от Закона
за лечебните заведения.
41198
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1274 от
27.VII.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 216/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лукс инвест“ – ООД, Габрово.
41199
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1538 от
9.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 70/2007 промени за
„Ню трейд“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници Димитър
Иванов Пеев и Павел Кънчев Пеев; вписа като
управител Христо Милков Гърдевски; премества
адреса на управление от ул. Алеко Константинов 65,
вх. А, ет. 3, ап. 9, на ул. Мирни дни 6, вх. Б, ет. 6,
ап. 18; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Михаил Милков Гърдевски и Христо
Милков Гърдевски заедно и поотделно.
41210
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1487 от
28.IХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 263/2003 промени за „Биг – инкорпорейтед“ – ООД: заличава като
управител Боян Стефанов Бонев; вписа като управител Пламен Тодоров Георгиев, който ще управлява
и представлява дружеството; премества адреса на
управление на дружеството от ул. Чумерна 21 на ул.
Св. св. Кирил и Методий 1, ет. 2.
41211
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1491 от
28.IХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 66/2006 промени
за „Международен център за специална подготовка по
охрана и сигурност „Алфа – метал“ – ООД: заличава
като управител Денислав Христов Радославов; вписа
като управител Десислава Тотева Котова, която ще
управлява и представлява дружеството; премества
адреса на управление на дружеството от ул. Найден
Геров 48, ет. 2, ап. 4, на ул. Стефан Караджа 3.
41212
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф. д. № 572/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рая“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Трявна, ул. Цаньо
Шишков 6, вх. А, ет.1, ап. 1, и с предмет на дейност:
дърводобив, производство и търговия с трикотажни
изделия; транспортна дейност; всякаква друга дейност,
незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Ангел Георгиев Ангелов и
Румяна Кънчева Ангелова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
41213
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 844 от
29.V.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 663/2000
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Професионален футболен клуб „Видима – Раковски“ – АД, Севлиево.
41214
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 687
от 3.V.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 955/94
на проверения приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Фулмакс – 21“ – АД, Габрово.
41215
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 920 от 6.VI.2007 г.
вписа промяна по ф. д. № 155/2001 за „Тера“ – АД:
заличава като лице, овластено да представлява дружеството, Юрий Иванов Петров; вписа като лице,
овластено да представлява дружеството, Пенчо Димитров Митев; дружеството ще се представлява от
изпълнителния член на съвета на директорите Пенчо
Димитров Митев.
41216
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1391 от 18.IХ.2007 г.
вписа промяна по ф. д. № 1424/93 за „Капитан Дядо
Никола“ – АД: вписа намаляване броя на членовете
на съвета на директорите от 6 на 4; заличава като
членове на съвета на директорите Зефер Топуз и
Шахин Ибрахим Озан.
41217
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1389 от
18.IХ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 1424/93
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Капитан Дядо Никола“ – АД, Габрово.
41218
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1531 от
9.Х.2007 г. допуска предлагането по ф. д. № 95/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „СТС дринкс“ – АД, Габрово.
41219
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.VIII.2007 г. регистрира по ф. д. № 575/99 промяна за „Гама проект
99“ – АД, Габрово; вписа увеличаване капитала на
дружеството от 50 020 лв. на 150 060 лв. чрез издаване
на нови 10 004 акции с номинална стойност 10 лв.
41230
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1392 от 18.IХ.2007 г.
вписа по ф. д. № 724/2001 промяна за „Пазари“ – АД:
заличава като лице, овластено да представлява дружеството, Асен Илиев Асенов; дружеството ще се
представлява от изпълнителния член на съвета на
директорите Теодора Иванова Банева.
41231
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1187 от 16.VII.2007 г.
вписа по ф. д. № 976/99 промяна за „Леодерм“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Веско Симеонов Василев, Ирен Димитрова Скубафи
и Николай Николов Узунов; вписа като членове на
съвета на директорите Павлина Стоянова Костадинова
и Георги Атанасов Русев.
41232
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1439 от 21.IХ.2007 г.
вписа промяна по ф. д. № 2442/91 за „Борела – С“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Румен
Косев Бинев.
41233
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1370 от
17.IХ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 2511/91
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Независимост 40“ – АД, Габрово.
41234
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф. д. № 556/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Перуника“ – АД, със седалище
и адрес на управление Габрово, кв. Хаджицонев мост,
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ул. Здравна 1, и с предмет на дейност: хотелиерство;
ресторантьорство; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност; предоставяне на допълнителни
туристически услуги; балнеоложки, спортни, развлекателни и др.; всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
акции на приносител с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една. Дружеството е със съвет на
директорите от трима членове с тригодишен мандат
в състав: Николай Стоев Минчев, Добрин Стефанов
Ботев и Владимир Стоянов Влаев, и се управлява
и представлява от изпълнителния член на съвета на
директорите Николай Стоев Минчев.
41235
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1472 от
27.IХ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 600/2005
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Грийн ланд“ – АД, Габрово.
41236
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1245 от
20.VII.2007 г. вписа промяна по ф. д. № 23/99 за
„Булстрой – 99“ – АД: заличава вписания съвет на
директорите в състав: Христина Христова Христова,
Кирил Коев Белчев и Красимир Димитров Симеонов; заличава като лице, овластено да представлява
дружеството Христина Христова Христова; вписа
тричленен съвет на директорите с нов четиригодишен
мандат в състав: Христина Христова Христова, Кирил
Коев Белчев и Красимир Димитров Симеонов; вписа
като лице, овластено да представлява дружеството,
Христина Христова Христова; дружеството ще се
представлява от изпълнителния член на съвета на
директорите Христина Христова Христова.
41237
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф.д. № 534/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Солитаго“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Райчо Каролев 9, ет. 2, ап. 3, с предмет
на дейност: покупка на всякакви разрешени стоки
и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакви
разрешени стоки и други вещи с цел продажба,
производство и реализация на разрешена селскостопанска продукция, външнотърговска дейност, внос и
износ, автосервизни и таксиметрови услуги, услуги
в сферата на общественото хранене, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, външнотърговска,
реекспортна дейност, търговско представителство,
превозна и всякаква транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна
дейност, забавни и развлекателни игри, програмна,
информационна дейност, експлоатация, ремонт и обзавеждане на спортни обекти, пособия и съоръжения,
осигуряване на защита и охрана на експлоатираните
обекти (след съответно разрешение), сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска,
инженерингова дейност, всякаква строителна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и отдаване под наем, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Димчо Желев Димов.
43036
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IX.2007 г.
по ф.д. № 597/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Влади – 2003“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Севлиево, ул. Стара планина 129, вх. Д,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, внос, износ, ресторантьорска,
хотелиерска и туристическа дейност (след разрешение), бартерни сделки, производство и реализация на
разрешена селскостопанска продукция, транспортна
дейност – вътрешен, международен и таксиметров
транспорт, комисионна дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Диян Любомиров Лалев.
43037
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VIII.2007 г.
по ф.д. № 549/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Регионален хоспис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Маркотея 19, с предмет на
дейност: осъществяване и извършване от медицински
и други специалисти на продължително медицинско
наблюдение, поддържащо лечение, предписано от
лекар, и специализирани грижи по домовете на лица
с хронични инвалидизиращи заболявания и медикосоциални проблеми, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала община Габрово. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Юлия
Иванова Димитрова.
43038
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф.д. № 559/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДК – Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 4, с предмет
на дейност: производство, търговия и дистрибуция
на електрически кабели и проводници, както и на
синтетични материали от всякакъв вид, изготвяне
на необходимата документация за производството,
търговията и дистрибуцията на описаните изделия,
като дейностите, за които се изисква лиценз, ще
се осъществяват след снабдяване с такъв, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„НК“ – ООД, Германия. Дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Невенко Верде.
43039
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 746 от
11.V.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 674/99 за „Бултрейд“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Соня Русева Динкова; вписа като
едноличен собственик на капитала и управител Асен
Димитров Стефанов, който ще управлява и представлява дружеството; премества адреса на управление
на дружеството от ул. Смърч 27, ет. 3, ап. 10, на бул.
Могильов 41, ет. 7, ап. 20; вписа като предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, дърводобив и дървопреработване (при спазване
на законовия режим), търговия на едро и дребно,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел отдаване под наем или продажба, посреднически
сделки с недвижими имоти, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни сделки, международен транспорт,
складови, лицензионни сделки, сделки с интелекту-
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ална собственост, стоков контрол, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни,
информационни, импресарски дейности и услуги,
други дейности, незабранени със закон.
43040
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 561/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бадев
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Севлиево, ул. Опълченска 63, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
на едро и дребно, спедиционна дейност, покупка,
строеж или обзавеждне на недвижими имоти с цел
продажба, отдаване под наем на недвижими имоти,
търговия с алкохолни и с тютюневи изделия, покупка
на стоки или други вещи от страната и чужбина с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
таксиметерова дейност – товарни и пътнически превози
в страната и в чужбина, комисионна складова, лизингова дейност, търговско представителство в страната
и в чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност,
всякакви дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Радион Здравков Бадев.
43041
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф.д. № 576/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Цанков
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Найден Геров 26, вх. В, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантски услуги, строителство
и строителни услуги, търговия на едро и дребно, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел отдаване под наем или продажба, посреднически
сделки с недвижими имоти, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, транспортна дейност
и международен транспорт, складови, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, програмни, информационни, импресарски
дейности или услуги, други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Цветан
Ботев Цанков.
43042
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 569/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийн
стар ентърпрайсис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Трявна, ул. Васил Левски 49, с предмет на
дейност: покупко-продажба и управление на недвижими
имоти (без сделки, които попадат в приложното поле
на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел), търговска дейност в страната и в чужбина,
производство, изкупуване, съхранение, преработка и
реализация на селскостопански и промишлени стоки,
туроператорска дейност, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, всякакви други
дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Силвия Георгиева Христова.
43043
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 588/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Илина
Тодорова – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, бул. Могильов 84, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени средства, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от управителя Илина Тодорова Киришева-Рачева.
43044
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 552/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сербезов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Ряховците, ул. Седми ноември 8, с предмет на
дейност: посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна или отдаване под наем на недвижими имоти,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякакви други сделки с недвижими
имоти, строителство, строително-монтажни, строително-ремонтни и бояджийски услуги, анализи и
проучване на пазари за различни видове продукти и
стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговия с автомобили и строителна техника, търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, търговско-импресарска дейност с предмети на изкуството и антиквариат,
превоз на пътници и товари в страната, международен
транспорт – пътнически и товарен, експлоатация на
паркинги за леки и товарни автомобили, хотелиерство
и ресторантьорство, изкупуване, преработка на плодове
и зеленчуци, друга селскостопанска продукция и търговия с тях на вътрешния и въшния пазар, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, копирни,
туристически услуги, туроператорска дейност (след
получаване на лиценз), маркетинг, консултантски услуги, други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Петър Иванов Сербезов.
43045
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 565/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Д.
Колев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Пролет 21, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на всякакви разрешени стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на всякакви, разрешени стоки, други вещи, разрешена селскостопанска
продукция от растителен и животински произход с
цел продажба, комисионна, спедиционна складова,
лизингова, външнотърговска, реекспортна дейност,
търговско представителство, бартерни сделки, разрешени със закон, превозна и всякаква транспортна,
куриерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна, издателска (без книгопечат), програмна,
информационна, сервизна, преводаческа, фотографска
дейност, забавни и развлекателни, игри, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска,
инженерингова дейност, производство, продажба и
отдаване под наем на аудио- и видеозаписи, покупка,
строеж или обзвеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, строителен надзор,
консултантски услуги, други дейности, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Данаил Георгиев Колев.
43046
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 628/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Ганеков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Севлиево, ул. Хаджи Ангел 3, с предмет на дейност:
консултантска, издателска и рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, инженерингова, транспортна, консултантска, счетоводна,
спедиционна, складова, проектантска, сервизна,
монтажна, ремонтна дейност, сделки с недвижими
имоти, сделки с интелектуална собственост, други
дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Стихомир Христов Ганеков.
43047
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 631/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Камстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Найден Геров 26, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: строително-монтажна дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален или преработен вид, търговско представителство и посредничество, външнотърговска
дейност, внос, износ, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни,
туристически услуги, други дейности, незабранени
с ТЗ за еднолично дружество с ограничена отговорност, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Иван Иванов Камбуров.
43048
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 618/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Политус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Севлиево, ул. Марин Попов 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, внос
и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, комисионни,
спедиционни, складови, лизингови и превозни сделки,
всякаква транспортна дейност, вкл. международен
транспорт, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги и дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Полина Венелинова Велинова.
43049
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 587/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Ривекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Ивайло 13, вх. Г, ет. 2, ап. 4, 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, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Ивайло Бойков Пенов.
43050
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VIII.2007 г.
по ф.д. № 535/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сам – Вал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, бул. Могильов 52, вх. Б, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с
всякакви стоки, представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, вътрешен и международен транспорт, всякакви
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Ваня Иванова Пълевска.
43051
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IX.2007 г.
по ф.д. № 614/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лесимпекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Антим I № 19, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: добив, производство и реализация на дървесина, мебелостроене, търговска дейност
в страната и в чужбина с всякакви промишлени и
хранителни стоки, консултантски услуги, производство
на стоки за бита и промишлени стоки, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, други дейности,
незабранени с нормативен акт, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Калина Михайлова Пантева.
43052
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 627/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Летяща звезда“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Камещица, община Габрово, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем или продажба, посреднически сделки с недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни (без
печат), информационни, програмни, консултантски,
импресарски дейности и услуги, всякакви дейности
и услуги, незабранен със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Шателан Арно Луи Алберт.
43053
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 607/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Видико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Севлиево, ул. Марин Попов 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, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството, търговско
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представителство и посредничество, външнотърговска
дейност, одиторска, консултантска дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен
транспорт, всякаква транспортна дейност, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски дейности, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под нем, извършване на преводи, други
услуги и дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Даниела Лазарова Сърбенова.
43054
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 613/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Артикарв“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Чумерна 26, ет. 5, ап. 16, с предмет на
дейност: производство и търговия с изделия от камък
и дърво, търговия с черни и цветни метали (при
спазване на законовия режим), покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, консултантски услуги,
строителство и строителни услуги, търговия на едро
и дребно, търговия, ремонт и техническо обслужване
на автомобили и мотоциклети, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, посреднически сделки с
недвижими имоти, продажба от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни
сделки, международен транспорт, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, сделки
с произведения на изкуството и антикварни изделия,
реставрация и консервация, декоростроителство,
дизайн и проектиране, стоков контрол, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни,
информационни, импресарски, продуцентски дейности
или услуги, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Борислав
Кирилов Петров.
43055
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1476 от
27.ІХ.2007 г. регистрира промяна по ф. д. № 338/2000
за „Стоматологичен център 1 – Габрово“ – ЕООД (в
ликвидация): вписа заличаване на „Стоматологичен
център 1 – Габрово“ – ЕООД (в ликвидация), поради
приключване на производството по ликвидация.
43106
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1477 от
27.ІХ.2007 г. регистрира промяна по ф. д. № 320/2000
за „Медико-техническа лаборатория 1 – Габрово“ – ЕООД (в ликвидация): вписа заличаване на „Медико-техническа лаборатория 1 – Габрово“ – ЕООД (в
ликвидация), поради приключване на производството
по ликвидация.
43107
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 657 от
26.ІV.2007 г. регистрира промяна по ф. д. № 775/2000
за „Мелница Подем“ – ЕООД (в ликвидация): вписа
заличаване на „Малница Подем“ – ЕООД (в ликвидация), поради приключване на ликвидацията.
43108
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 888 от
2.VІ.2007 г. регистрира промяна по ф. д. № 114/97 за
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„Бултопс“ – ЕООД (в ликвидация): вписа заличаване
на „Бултопс“ – ЕООД (в ликвидация), поради приключване на производството по ликвидация.
43109
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1132 от 6.VІІ.2007 г.
регистрира по ф. д. № 1575/91 прехвърляне предприятие с фирма „Пав – Павлина Рачева“ от едноличния
търговец Павлина Георгиева Рачева като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„2002 стоки“ – ЕООД (рег. ф. д. № 7021/2007 по
описа на СГС).
43110
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1332 от 23.VІІІ.2007 г.
регистрира по ф. д. № 1382/91 прехвърляне на предприятие с фирма „ЦД – Цветозар Шишев“ от едноличния
търговец Цветозар Христов Шишев като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Дженис“ – ООД (рег. ф. д. № 319/2007).
43111
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1334 от 23.VІІІ.2007 г.
регистрира по ф. д. № 46/95 прехвърляне предприятие
с фирма „Ела – С – Пеньо Платиканов“ от едноличния
търговец Пеньо Данаилов Платиканов като съвкупност от права, задължения и фактически отношения
на „Ряховец“ – ЕООД (рег. ф. д. № 614/97).
43112
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1442 от 24.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 323/2001 вписа прехвърляне предприятие с
фирма „Плам пласт – Милияна Янева“ от едноличния
търговец Милияна Петрова Янева като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Плам пласт“ – ООД (рег. по ф. д. № 450/2007).
43113
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1443 от 24.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 10/99 вписа прехвърляне предприятие
с фирма „Рора – Радослав Иванов“ от едноличния
търговец Радослав Иванов Иванов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Рора“ – ООД (рег. ф. д. № 10/99).
43114
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 1334 от 23.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 146/95 вписа прехвърляне предприятие
с фирма „Епро – Георги Станишев“ от едноличния
търговец Георги Иванов Станишев като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Епро“ – ООД (рег. по ф. д. № 156/2007).
43115
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1118 от
5.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 234/97
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Тегет“ – ООД, Габрово.
41170
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2007 г.
регистрира промени по ф. д. № 1368/95 за „Елина“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове;
заличава като съдружници Дарин Цокев Стефанов,
Велина Георгиева Милпетрова и Пламен Ангелов
Карнаков; заличава като управител Дарин Цокев
Стефанов; вписа промяна във фирмата на дружеството на „Елина“ – ЕООД; вписа като едноличен
собственик на капитала и управител Пламен Иванов
Петров, който ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление на дружеството в Дряново, ул. Гурко 10, ет. 1,
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ап. 1; вписа нов предмет на дейност: производство
и търговия с всякакви горива, масла и производни
на тях продукти; дистрибуция, спедиция, складиране
на горива и масла; строителство и въвеждане в експлоатация на бензиностанции и газстанции; всякаква
друга дейност, незабранена със закон.
41171
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1226 от
18.VІІ.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 2009/92
за „Таурус“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружници Николай Стоев
Минчев и Иван Зиновиев Иванов; заличава като управител Николай Стоев Минчев; вписа промяна във
фирмата на дружеството на „Таурус“ – ЕООД; вписа
като едноличен собственик на капитала и управител
Цветомир Тодоров Ценов, който ще управлява и
представлява дружеството.
41172
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1279 от
31.VІІ.2007 г. по ф. д. № 374/2007 регистрира промяна
за „Матееви“ – ООД: премества адреса на управление
на дружеството от ул. Люлякова градина 21, ет. 3,
ап. 5, на бул. Дерожински 127.
41173
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1110 от
3.VІІ.2007 г. по ф. д. № 182/2005 регистрира промяна
за „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ – ООД:
премества адреса на управление на дружеството от
ул. Стара планина 145 на ул. Ловнидолско шосе 84.
41174
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1224 от
18.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 454/2003 промени за „ДНЛ – електроникс“ – ООД: заличава като
управител Николай Стефанов Стефанов; вписа като
управител Даниел Иванов Лазаров; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Даниел
Иванов Лазаров и Диян Богданов Бобев заедно и
поотделно.
41175
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1185 от
16.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 60/2007 промени за
„Сим груп“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник Марин Нивелинов
Занков; вписа промяна във фирмата на дружеството
на „Сим груп“ – ЕООД; вписа като едноличен собственик на капитала досегашния съдружник Стоян
Иванов Стоянов; премества адреса на управление на
дружеството от ул. Петър Берон 12, ет. 1, ап. 2, на
ул. Генерал Дерожински 110.
41176
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1266 от
25.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 1895/91 промени за „Габрово – монтажи“ – ООД: заличава като
съдружник, управител и представляващ Добрин
Михайлов Михов; вписа като съдружник Десислава
Добринова Михова-Атанасова; вписа като управител
и представляващ дружеството Десислава Добринова
Михова-Атанасова; премества адреса на управление
на ул. Орловска 87, ет. 15, ап. 103.
41177
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1256 от
24.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 850/98
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Панда – Пен“ – ООД, Габрово.
41178
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1155 от
10.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 669/94
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Плам“ – ООД, с. Ганчовец, община Дряново.
41179
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 954 от
11.VІ.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 540/2002
за „Миг“ – ООД: вписа като управител Мариян Петров
Йорданов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Мариян Петров Йорданов и Йордан
Петров Йорданов заедно и поотделно.
41200
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1277 от 27.VІІ.2007 г.
регистрира по ф. д. № 318/95 промяна за „Бокал – пет“ – ООД, Севлиево: деноминира капитала
на дружеството от 50 010 000 лв. на 5010 лв.
41201
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 993/96 прекратяването и обявяването
в ликвидация на „Тхиен – Чанг“ – ООД, със срок на
ликвидация 1 месец от обнародване на решението в
ДВ и с ликвидатор Данг Хонг Кам.
41202
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1394 от
18.ІХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 224/2007 промяна
за „Ван – Валина транс“ – ООД, Габрово: вписа увеличаване капитала на дружеството от 42 000 лв. на
129 000 лв. чрез вписване на нови дялове.
41203
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1372 от
17.ІХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 676/2004 промени
за „Кратос строй“ – ООД: вписа като управител Катя
Симеонова Бурдиняшка; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Катя Симеонова
Бурдиняшка и Красимир Тодоров Бурдиняшки заедно
и поотделно.
41204
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1434 от
21.ІХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 342/2007 промяна за „Бентли“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Севлиево,
ул. Стойчо Часовникаров 1, във Варна, ул. Райко
Жинзифов 11, ап. 9.
41205
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1490 от
28.ІХ.2007 г. регистрира по ф. д. № 184/2007 промени за „Брейв гайс“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Наталия Кънчева Кънчева-Русчева; вписа
като съдружник Драгомир Вичев Дошков; вписа като
управител Драгомир Вичев Дошков; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Христо
Сашев Харачерев, Тодор Димитров Русчев и Драгомир
Вичев Дошков заедно и поотделно.
41206
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1511 от 3.Х.2007 г.
вписа по ф. д. № 73/92 промяна за „Топлофикация – Габрово“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите Валентин Апостолов Димов; заличава
като лице, овластено да представлява дружеството,
Валентин Апостолов Димов; вписа като член на съвета
на директорите Никола Ванев Луковски; вписа като
лице, овластено да представлява дружеството, Денка
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Иванова Топалова; дружеството ще се представлява
от изпълнителния член на съвета на директорите
Денка Иванова Топалова.
41207
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1510 от
3.Х.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 73/92 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Топлофикация – Габрово“ – ЕАД, Габрово.
41208
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1542 от
9.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 1064/99 промени
за „Вагонен завод – Интерком“ – ООД: заличава
като съдружници Ангел Андонов Ангелов, Ботю
Колев Пенев, Васил Минчев Бояджиев, Васил Ненов Пашов, Величко Ангелов Александров, Дончо
Димитров Янков, Зончо Атанасов Николов, Игнат
Трифонов Александров, Илийчо Маринов Енчев,
Илия Кръстев Янчев, Йордан Михайлов Заевски,
Косьо Кънчев Косев, Марко Вълев Марков, Николай
Минчев Рашков, Петка Тачева Александрова, Петко
Билев Цанев, Петър Александров Ангелов, Райна
Георгиева Маркова, Стефан Пенев Станев, Цветан
Владков Манчев, Юлка Наскова Ангелова; вписа като
управител Владан Миличевич, който ще управлява
и представлява дружеството.
41209
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1533 от
9.Х.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 514/2004
за „Скорпион“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружник Галя
Стоянова Георгиева; вписа като съдружник Росен
Димов Якимов.
41342
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1265 от
25.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 1302/97 заличаване на „Електропласт – приватизация“ – ООД (в
ликвидация), поради приключване на производството
по ликвидация.
41343
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1264 от
25.VІІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 610/2003 заличаване
на „Санта Марина“ – ООД (в ликвидация), поради
приключване на производството по ликвидация.
41344
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 519 от
11.ІV.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 652/2004
за „Йовковци“ – ООД, в несъстоятелност: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Мария Димитрова Ковачева.
41345
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 595/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Смарт колтек“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Петко Каравелов 5, и с предмет на
дейност: търговия в страната и в чужбина с всички видове стоки; производство на стоки за бита и
промишлени стоки; туристическа и туроператорска
дейност; хотелиерство и ресторантьорство; търговско
представителство и посредничество; всички видове
битови услуги; комисионна, спедиционна, складова,
рекламна (без книгопечат) и лизингова дейност; проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, всякаква друга
дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв.
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Дружеството е със съдружници Генчо Монев Матеев
и Дитер Герд Колтхоф и се управлява и представлява
от управителя Генчо Монев Матеев.
41346
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 550/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Райкови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дряново, ул.
Димитър Благоев 15, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия; разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа; производство
на всякакъв вид продукция; маркетинг; рекламна
и информационна дейност; туризъм; шоубизнес;
разкриване на увеселителни и атракционни обекти, търговско представителство, посредничество и
комисионерство; ресторантьорство и хотелиерство;
строителство и ремонт на жилищни, административни
и производствени сгради; инженеринг; издателска
дейност; спедиционна и лизингова дейност; всякаква
друга търговска дейност, незабранена от законите
на страната, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Радослав Илиянов Райков и Мирослав
Илиянов Райков и се управлява и представлява от
управителя Радослав Илиянов Райков.
41347
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 538/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юропал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Стефан Караджа 6, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с потребителски стоки; дистрибуция
и логистични услуги; други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Атанас Георгиев Гинев и Йоханес
Хуберт Виеторис и се управлява и представлява от
управителя Атанас Георгиев Гинев.
41349
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 585/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еос транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Мирни дни 20, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност:
дървопреработване; услуги в сферата на мебелното
производство; производство на детайли за мебелната
промишленост; покупка на разрешени стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на разрешени стоки
и други вещи и разрешена селскостопанска продукция
от растителен и животински произход с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
посредническа, външнотърговска, реекспортна дейност; търговско представителство; бартерни сделки;
превозна, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска,
екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска
(без книгопечат), програмна, информационна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост;
сделки с недвижими имоти; счетоводна, туроператорска дейност; други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Илия Андреев Цанев и Милен Борисов
Койнин и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.
41350
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 583/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Експрем“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Свищовска 117, вх. В, ет. 1, ап.1 , и с предмет на
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дейност: строителна, ремонтна, възстановителна,
довършителна и всички подобни дейности, свързани
със строителството; топло- и хидроизолации; търговска дейност на едро и дребно с всички разрешени
от закона стоки, вкл. строителни материали, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки; хотелиерство,
ресторантьорство, обществено хранене; покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба; производство
на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна, екскурзионна,
туристическа дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем; други
дейности и услуги, незабранени със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5100 лв. Дружеството
е със съдружници Росен Данаилов Йонков, Павел
Йорданов Писаровски и Георги Минков Иванов и се
управлява и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
41351
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 629/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничен отговорност „Вал – Бег“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул. Смърч
27, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с разрешени стоки; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на бита;
комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа дейност; транспортна, ресторантьорска,
хотелиерска, информационна, рекламна и издателска
(без книгопечат), туристическа дейност; други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Валентин
Христов Куюмджиев и Ваня Цонева Куюмджиева и
се управлява и представлява от управителя Валентин
Христов Куюмджиев.
41352
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 599/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тексмек“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Габрово, ул. Орловска 25, и с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под
наем или продажба; посреднически сделки с недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
консултантски услуги; счетоводни услуги; търговско
представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; бартерни
сделки; комисионни, спедиционни, превозни сделки;
международен транспорт; складови, лицензионни
сделки; сделки с интелектуална собственост; стоков
контрол, хотелиерски, туристически, ресторантьорски,
рекламни, програмни, информационни, импресарски
дейности или услуги; всички дейности и услуги, незабранени с закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Бистра Борисова Рангелова-Петрова
и Пиерлука Пиаца и се управлява и представлява
от управителя Бистра Борисова Рангелова-Петрова.
41353
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ІХ.2007 г.
по ф. д. № 623/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кайзер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Зелена ливада 18, вх. Б, ет. 2, ап. 5, и с предмет на
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дейност: покупка и производство на стоки, други
вещи, селскостопанска продукция с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови, ресторантьорски,
хотелиерски, туристически, екскурзионни, рекламни,
информационни, транспортни, строителни сделки;
сделки с интелектуална собственост; търговска дейност; сделки с недвижими имоти; други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Пейо Митев Делчев и Ивайло
Димитров Цанков и се управлява и представлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
41354
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1244 от
20.VІІ.2007 г. вписа по ф. д. № 215/93 промяна за
„Булстрой – СМК“ – АД: заличава вписания съвет на
директорите в състав: Кирил Коев Белчев, Красимир
Димитров Симеонов и Христина Христова Христова; заличава като лице, овластено да представлява
дружеството, Кирил Коев Белчев; вписа тричленен
съвет на директорите с нов четиригодишен мандат
в състав: Кирил Коев Белчев, Красимир Димитров
Симеонов и Христина Христова Христова; вписа
като лице, овластено да представлява дружеството,
Кирил Коев Белчев; дружеството ще се представлява
от изпълнителния член на съвета на директорите
Кирил Коев Белчев.
41355
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1094 от
28.VІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 2393/91
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Унитраф“ – АД, с. Соколово.
41356
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1124 от
5.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 2849/91
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Витекс“ – АД, Габрово.
41357
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 900 от 4.VІ.2007 г.
регистрира по ф. д. № 2834/91 промяна за „Еловица“ – АД, Габрово: вписа промяна на фирмата на
„Максим България“ – АД.
41358
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1237 от
20.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 1736/92
на проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Специална инструментална екипировка – инженеринг“ – АД, Габрово.
41359
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1135 от 6.VІІ.2007 г.
вписа по ф. д. № 2672/91 промяна за „Симат“ – АД:
заличава вписания съвет на директорите; заличава като
лица, овластени да представляват дружеството, „Ведар
консулт“ – ЕООД, София (рег. по ф. д. № 6547/99), с
представител в СД на „Симат“ – АД, Здравко Петров
Попйорданов и Стефан Енчев Енчев; вписа тричленен
съвет на директорите с петгодишен мандат в състав:
Стефан Енчев Енчев, Стоян Савов Шопов и Румен
Симеонов Симеонов; вписа като лица, овластени да
представляват дружеството, Стефан Енчев Енчев и
Стоян Савов Шопов; дружеството ще се представлява
от членовете на съвета на директорите Стефан Енчев
Енчев и Стоян Савов Шопов само заедно.
41360
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1483 от
27.ІХ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 1099/93
на проверените и приети годишен финансов отчет и
консолидиран финансов отчет за 2006 г. на „Цератицит
България“ – АД, Габрово.
41361
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1464 от 25.ІХ.2007 г.
вписа по ф. д. № 3037/91 промяна за „Росица индъстриал енд комършъл активитис“ – АД: заличава
като членове на съвета на директорите Джузепе
Мартинели и Франческо Амалфи; вписа намаление
на броя на членовете на съвета на директорите от
5 на 4; вписа като член на съвета на директорите
Лидия Гидзарди.
41362
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1298 от
3.VІІІ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 3037/91
на проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Росица индъстриал енд комършъл активитис“ – АД, Севлиево.
41363
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1419 от 18.ІХ.2007 г.
вписа по ф. д. № 333/99 промяна за „Узана тур“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Емилиян Русев Христов; заличава като лице, овластено да
представлява дружеството, Емилиян Русев Христов;
вписа като член на съвета на директорите Цонка
Михова Боевска-Стефанова; вписа като лице, овластено да представлява дружеството, Цонка Михова
Боевска-Стефанова, дружеството ще се представлява
от изпълнителния член на съвета на директорите
Цонка Михова Боевска-Стефанова.
41364
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VІІІ.2007 г.
по ф. д. № 529/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Медицински център „Медбио
плюс“ – АД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Станционна 14, и с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ
от не по-малко от трима лекари с различни признати
специалности, вкл. диагностика, лечение и наблюдение
на болни, консултации, профилактика, лабораторни и
други изследвания, предписване на лекарства и лекарствени средства, издаване на медицински документи
във връзка с дейността, физиотерапия, кинезитерапия,
други възстановителни и рехабилитационни процедури,
в т. ч. лечебна физкултура, свързани с осъществяването
на извънболнична помощ; прилагането на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху
индивидуалното здраве; използване на нелекарствени
продукти от органичен произход, нелекарствени продукти от минерален произход, нетрационни физикални
методи, хомеопатия, акупунктура, акупресура, ирисови,
пулсови и аурикуларни методи на изследване, диетика и лечебно гладуване, предписване на хранителни
добавки и функционални храни; всякакви търговски
сделки, необходими за нуждите на осъществяваната
медицинска дейност и за обслужване на пациентите,
и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка, със съвет на директорите от четирима членове
с тригодишен мандат в състав: Иван Панов Лесев,
Мариана Петкова Господинова, Олеся Вячеславовна
Василковская и Йорданка Русева Атанасова, и се
представлява от изпълнителния член на съвета на
директорите Мариана Петкова Господинова.
41365

ВЕСТНИК
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 625/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аутофейс
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, бул. Априлов 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9, с предмет
на дейност: продажба на нови автомобили, изкупувне
и продажба на употребявани автомобили, гаранционна и извънгаранционна автосервизна дейност,
пътна помощ, покупка на стоки и реализацията им
в първоначален, преработен и обработен вид (търговия на едро и дребно), покупка, строеж и ремонт
на недвижими имоти с цел продажба, производство
на мебели, дървопреработване и дърводелски услуги
(при спазване на законовия режим), хотелиерство
и ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, международен транспорт,
производство, изкупуване, преработка и търговия с
разрешена селскостопанска продукция, консултантска
дейност, всякакви други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от управителя Петър Колев Колев.
43056
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IX.2007 г.
по ф.д. № 650/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Контур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Йосиф Соколски 37, вх. Г, ет. 6,
ап. 19, с предмет на дейност: покупка на всякакви
разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакви, разрешени стоки, други вещи,
разрешена селскостопанска продукция от растителен
и животински произход с цел продажба, изграждане
и поддържане на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
външнотърговска, реекспортна дейност, търговско
представителство, бартерни сделки, разрешени със
закон, превозна и всякаква транспортна, куриерска,
ресторантьорска, хотелиерска, екскурзионна, туристическа рекламна и издателска (без книгопечат),
програмна, информационна, сервизна, преводаческа,
фотографска дейност, забавни и развлекателни игри,
сделки с интелектуална собственост, маркетингова,
мениджърска, инженерингова дейност, производство и
отдаване под наем на аудио- и видеозаписи, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, строителен надзор,
консултантски услуги, други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Венцислав
Христов Христов.
43057
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IX.2007 г.
по ф.д. № 639/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Курортно строителство“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Трявна, кв. Божковци, ул. Патриарх
Евтимий 42, ап. 1, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, посреднически услуги
при търговия с недвижими имоти, строеж, ремонт
и обзавеждане на недвижими имоти, превозна,
комисионна, складова, рекламна, ресторантьорска,
хотелиерска, консултантска и селскостопанска дейност, търговско представителство и посредничество,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Румен Кирилов Киров.
43058
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IX.2007 г.
по ф.д. № 649/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Драголова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Петър Михов 63, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: покупка на всякакви разрешени стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
всякакви, разрешени стоки и други вещи и разрешена селскостопанска продукция от растителен и
животински произход с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, посредническа,
външнотърговска, реекспортна дейност, търговско
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, бартерни сделки, превозна,
транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска (без
книгопечат), програмна, информационна, спортна,
сервизна, преводаческа, фотографска дейност, сделки с
интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност, проектиране, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, други дейности и
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Снежана Лалева Драголова-Балева.
43059
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IX.2007 г.
по ф.д. № 622/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Н
пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Чавдар 1, вх. А, ет. 3, ап. 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,
вкл. изделия от пластмаса, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви
други сделки, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Невелин Великов Вачков.
43060
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IX.2007 г.
по ф.д. № 656/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ангел
Костадинов – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Севлиево, ул. Канлъдере 11, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
на едро и дребно, спедиционна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговия с алкохолни и с тютюневи изделия,
покупка на стоки или други вещи от страната и
чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, таксиметрова дейност – товарни и
пътнически превози в страната и в чужбина, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство в страната и в чужбина, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност, всякакви дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Ангел Трифонов Костадинов.
43061
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по
ф.д. № 655/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фрим“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Марин Попов 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и
дребно, спедиционна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с
алкохолни и тютюневи изделия, покупка на стоки или
други вещи от страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, таксиметрова
дейност – товарни и пътнически превози в страната и
в чужбина, комисионна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство в страната и в чужбина,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна (без книгопечат) дейност, всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ивайло Стойков
Цонев. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Цветан Стойков Цонев.
43062
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.X.2007 г. по
ф.д. № 654/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Термо солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Клокотница 1, с предмет на дейност:
изграждане на климатизационни и вентилационни
системи, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна
и спедиционна дейност, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, вътрешна и външна търговия с хранителни
и промишлени стоки, търговия и услуги в сферата на
компютърните системи и технологии, проектиране и
внедряване на хардуер и софтуер, счетоводни услуги,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз на
пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция,
лизингови сделки, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост,
консултантска дейност, други дейности, незабранени
с нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Николай
Стефанов Стефанов.
43063
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г.
по ф.д. № 659/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Трявна, ул. Ангел Кънчев 28, с предмет на
дейност: производство и реализация на разрешена
селскостопанска продукция, производство на стоки
с цел продажба, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговска дейност (внос и износ), услуги
в сферата на общественото хранене, хотелиерски,
консултантски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посредническа дейност
при продажба на недвижими имоти, строителна и
предприемаческа дейност, рекламна дейност, производство и разпространение на рекламни материали
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и продукти, компютърни и Интернет услуги, аудиовизуална продукция, бартерни сделки, оказион, други
дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Милен Христов Лазаров.
43064
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IX.2007 г.
по ф.д. № 610/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Корназов
и син“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Генерал Николов 44, с предмет на дейност:
строително проектиране, консултантска и строителна
дейност, външноикономическа дейност, внос, износ,
покупка и продажба на недвижими имоти, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки и реализацията
им, транспортна и туристическа дейност, спедиторски
услуги, търговско представителство и посредничество,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Момчил Иванов Корназов.
43065
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8288 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4363/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Деппо“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Митрополит
Панарет 10, партер, с предмет на дейност: производствена и търговска дейност, търговия на едро и дребно,
внос-износ, счетоводни услуги, маркетингови услуги,
хотелиерство, ресторантьорски и туристически услуги
и всякакви други дейности и услуги, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Силвия Миткова Илчева и
Еймен Йондер Арпаджъ, които ще представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
39540
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8314 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4382/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Пит стоп ауто“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Данаил Николаев 101, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
вътрешно- и външноикономическа дейност, търговия
с промишлени, хранителни и нехранителни стоки,
стоки за бита, всякакъв вид селскостопанска продукция и други стоки от страната и чужбина, рекламна,
издателска, маркетингова и проучвателна дейност,
всякакъв вид услуги – посреднически, консултантски,
комисионерски, ремонтни, автотенекеджийски на
всякакъв вид МПС и др., спедиторски и транспортни
услуги, всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Костадин Стефанов
Попов и Мария Иванова Генева и се представлява и
управлява от Костадин Стефанов Попов.
39541
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8293 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4378/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ники и Сиси“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кричим, ул. Цар
Симеон 4, с предмет на дейност: търговия на дребно
и едро с хранителни, промишлени стоки и стоки за
бита, търговия с текстил и материали за текстилната
промишленост, трансфер на ноу-хау и технологии,
консултантска, маркетингова и рекламна дейност,
преводачески услуги, производство на хранителни
стоки, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, транспортна и информационна
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дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска дейност, външнотърговска дейност, свързана с
цялостния предмет на дейност: внос-износ, бартерни
сделки, търговско представителство и всякакъв друг
вид търговска дейност и услуги за граждани и фирми
в страната и в чужбина, незабранена от закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Никола
Василев Рангелов.
39542
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8338 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4383/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бейкърс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Васил Левски 5, ет. 7, ап. 55, с предмет на дейност:
наемане и отдаване под наем на недвижими имоти,
хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и свързаните
с тях услуги в страната и в чужбина, откриване на
заведения за обществено хранене, търговска дейност
с всички видове промишлени, селскостопански,
животински, хранителни стоки, внос, износ, експорт
и реекспорт, маркетингова, лизингова и посредническа дейност и всякакъв друг род незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ташина Николова Бекярова.
39543
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8255 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4304/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ассел 76“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Александър Стамболийски 77, ет. 5, ап. 17, с
предмет на дейност: електромонтаж и изграждане
на електроинсталации, търговия със стоки и услуги
в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги,
металообработване и търговия с метали, търговско
представителство, посредничество, комисионерство,
туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякакъв друг вид услуги и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Асен
Русев Милев.
39544
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8313 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4376/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дра“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Княз Александър I № 42, с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на недвижимите
имоти и строителството, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.,
собственост на Агостино Дала Роза. Дружеството е
с неопределен срок и се представлява и управлява
от Анджолина Наполитано.
39545
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8249 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4340/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Шанс на покриви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Крайна 6, вх. Г, ет. 4, ап. 11, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен и обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
строително-ремонтни дейности, ремонт и претърсване
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на покриви, изолация, тенекеджийски и железарски
услуги, както и всякаква друга дейност или услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Симеон
Красимиров Тодоров.
39546
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8396 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4419/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дур – Ал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Вихрен 16, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска,
хотелиерска, туристическа, информационна, външнотърговска дейност, ресторантьорство, търговия
с хранителни стоки и изделия, строителство и предприемачество, внос, износ и реекспорт на всякакъв
вид стоки, превоз на товари и пътници в страната
и в чужбина и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Севдалин Раданов Молов.
39547
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8328 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4407/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Асет мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2, с предмет на дейност:
търговска дейност – търговия на едро и дребно, внос
и износ с всякакъв вид стоки, всякакъв вид услуги – посреднически, консултантски, комисионерски,
строителни, ремонтни, спедиторски и транспортни
услуги и други, рекламна, издателска, брокерска,
маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги в страната и в
чужбина, всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 4 813 500 лв., с едноличен
собственик на капитала „ХДК инвестмънт“ – ЕООД,
Пловдив, и се представлява и управлява от управителя
Ханс-Дитер Кройцхоф.
39548
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8357 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4408/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Данимира“ – ООД, със седалище и адрес на управление Първомай, ул. Стефан
Стамболов 7, с предмет на дейност: комплексно по
отделни части изпълнение на жилищни, обществени,
промишлени и всички останали видове строежи,
инсталации и съоръжения, складова дейност, инвеститорски контрол, маркетинг, експериментиране
и внедряване на собствени и чужди разработки,
дизайн, вътрешно обзавеждане на сгради и съоръжения, пространствено оформление, изработване на
макети, реклама, представителство, посредничество,
агентство, производствена и търговска дейност,
консултантски услуги, предприемачество на сгради,
съоръжения и инсталации, транспортни услуги, както
и всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Даниела Добрева Андонова
и Тодор Атанасов Русинов, които представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
39549
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8371 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4401/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Десисла-
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ва – Г“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Устина, ул. Кочо Чистеменски 6, с предмет на
дейност: продажба на платове и извършване на шивашки услуги, предоставяне на дърводелски услуги,
сделки с интелектуална собственост и информационни
програми, внос, износ и реекспорт, спедиционни и
превозни сделки и международна транспортна дейност,
както и всякакви други търговски сделки, допустими
от действащите нормативни актове. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Десислава Ваклинова Гушкова.
39550
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8289 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4366/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ер имоти“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 286, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност:
придобиване, продажба, замени на недвижим имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти,
строеж, ремонт, възстановяване и обзавеждане на
недвижими имоти, производство, вътрешна и външна
търговия с облекла, спортни стоки, хранителни стоки,
стоки за бита, промишлеността, селското стопанство,
с хардуерни и програмни продукти и консумативи за
тях, вкл. с високоалкохолни напитки, вина и цигари,
след снабдяване със съответен лиценз, дърводобив
и дървообработване, моделиерство, дизайнерство,
представителство и посредничество на български и
чуждестранни фирми и лица, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, складова,
спедиторска, лизингова и рекламна дейност, вътрешен
и международен транспорт, превози на хора и стоки
във и извън страната, след снабдяване със съответен
лиценз, таксиметрови, информационни и други услуги и всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рикардо
Синьори и Ерос Джордано, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
39551
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8282 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4233/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Даана инвестмънт
енд трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 66, ет. 6, ап. 17, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и търговия на едро и
дребно със стоки за бита, хранителни и нехранителни
стоки, внос и износ на промишлени и непромишлени
стоки, транспортна дейност, търговско посредничество
и представителство, комисионни сделки, лизингови
сделки, извършване на всички останали търговски
дейности и услуги, незабранени от законодателството
на Република България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Адли М. Й. Даана.
39552
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8285 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4354/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ивон – инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Георги Комитата 12, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с
всякакъв вид стоки, разрешени от закона, търговия
на едро и дребно, внос и износ, покупка на стоки
и вещи за препродажба в първоначален, прерабо-
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тен или обработен вид, производство и търговия
на хранителни, нехранителни стоки, промишлени
стоки за продажба, в т. ч. текстилни стоки, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка
строителство, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителни дейности, както
и други дейности и услуги, които не са забранени
със закон, импорт, експорт, реекспорт и сделки на
бартерна основа със стоките и услугите по целия
предмет на дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ивона
Костадинова Луканова-Григорова.
39553
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8291 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4375/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Жълтица – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Антон Папазов 22А, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, логистика,
извършване на всякакъв вид производствени и непроизводствени услуги, транспортна дейност, организиране на маркетингови проучвания и извършване на
търговски сделки с всякакви средства за производство,
средства за потребление, материали и други стоки,
разрешени от закона, търговско представителство,
посредническа и комисионерска дейност, консултантска дейност, импорт, експорт и реекспорт, хранително-вкусова промишленост, рекламна дейност,
извършване на всякакъв вид дейности и услуги, за
които се изисква лиценз (след издаване на съответния
лиценз), всякакъв вид дейности и услуги, разрешени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Рангел
Иванов Ямболийски.
39554
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8383 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4052/2007 вписа промени за
„Евро траст СЛ“ – ЕООД: приемане на Костас Темистоклеус за съдружник; промяна на фирмата на
дружеството на „Евро траст СЛ“ – ООД; приемане
на дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Стаматиос Лойзос.
39555
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8318 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 3037/2003 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Никалъс – Николай
Ангелов“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от Николай Йорданов Ангелов
на Йордан Николов Ангелов и го вписва като едноличен търговец с фирма „Никалъс – Йордан Ангелов“.
39556
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8154 от
4.X.2007 г. по ф.д. № 4347/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Люк консулт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Скопие 4, ет. 1, с предмет на дейност: консултантска
дейност, посредничество, комисионни и спедиторски
дейности, външна и вътрешна търговия, представителство на български и чуждестранни юридически и
физически лица, транспорт в страната и в чужбина,
както и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петко Илев Петков и Любомир
Петков Петков и се представлява и управлява от
Петко Илев Петков.
39557
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8299 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 1056/96 вписа промени за
„Елитарх“ – ООД: освобождаване на Теодор Димитров
Димитров като съдружник и заличаването му като
управител, приемане за съдружник на Михайлина
Теодорова Димитрова; промяна на адреса на управление – Пловдив, на бул. Мария-Луиза 3; избиране
на Иво Теодоров Димитров за управител; промени в
дружествения договор; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Иво Теодоров Димитров.
39558
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8242 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 2584/2005 вписа промени за
„Дъ бест такси“ – ООД: освобождаване на Митю
Добрев Митев и Николай Гавраилов Чилингиров
като съдружници поради изтичане на тримесечните
предизвестия (към 27.VIII.2007 г.) за прекратяване на
дружествените правоотношения и заличаването им
като управители на дружеството.
39559
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8248 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4337/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Просот“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Братя Миладинови 13, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с електронни елементи за сигналноохранителна и пожаро-известителна техника и монтаж
на същата, търговия на едро и дребно с моторни
масла и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Николай Петков Манчоров.
39560
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8250 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4342/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Деи – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Борба 31, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
импорт, експорт и реекспорт на стоки, строителство
и строително-ремонтна дейност, мениджърска, спедиторска, посредническа, комисионерска и рекламна
дейност, складова и лизингова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортни и таксиметрови
услуги, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Илка
Митева Стойчева.
39561
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8358
от 11.X.2007 г. по ф.д. № 4242/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Елиста
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Христо Казанджиев 3, с предмет на дейност: търговия с произведения на изкуството, търговия,
туристически услуги, маркетинг, представителство и
посредничество, консултантски услуги, строителство,
издателска, рекламна, дизайнерска, информационна,
преводаческа, импресарска дейност, инвестиционна,
производствена, научна, проучвателна, развойновнедрителска, предприемаческа дейност, транспортни
услуги в страната и в чужбина, както и всички видове
дейности, незабранени от закона. Дружестото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Ели Крумова Станчева-Пастърмаджиева.
39562
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 8354 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 2158/2000 вписа поемане на
предприятие с фирма ЕТ „Василка Атанасова – 2000“
на едноличния търговец Василка Павлова Атанасова
от наследника Димо Стоянов Атанасов и го вписва
като едноличен търговец с фирма „Василка Атанасова – 2000 – Димо Атанасов“.
39563
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8387 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 2170/2006 вписа промени за „КМ
инвест“ – ООД: приемане на Пламен Михайлов Митриков за съдружник; промени в дружествения договор.
39564
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8297 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 3109/2007 вписа промени за
„Ф – Тонстрой“ – ООД: приемане на Светлана Георгиева Узунова за съдружник; освобождаване на
Стойко Георгиев Видоловски като съдружник; промяна
наименованието на фирмата на „Лъки Чойс“ – ООД;
нов адрес на управление – Пловдив, ул. Отец Паисий
17; промени в дружествения договор.
39565
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8221 от 8.X.2007 г.
по ф.д. № 4339/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Амарант арт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Богомил 112, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: проектиране, дизайн,
консултантска дейност, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Веселин Любенов
Христов и Бина Иванова Калчева-Христова, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
39566
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8243 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4178/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Танкос 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Виктор Юго 20, 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, внос и износ, сделки с
интелектуална собственост, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, икономически,
счетоводни и други консултантски услуги, превозна
(превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
таксиметрова дейност), хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, информационна дейност, както и
предоставяне на други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Стоянка Ангелова Нанчева.
39567
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8316 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4385/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Климакс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия
176, вх. Г, ет. 1, ап. 3, с предмет да дейност: внос, износ,
продажба, дистрибуция, монтаж, сервиз, профилактика
на климатични инсталации, продажба на резервни
части, консумативи, аксесоари за климатична техника,
както и всички други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт на правителството. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Димов Сейменски.
39568
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8356 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4406/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ависта М“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Копривките 2, с предмет на дейност: търговия с мебели,
мебелен обков и аксесоари, производствена дейност,
други търговски дейности, търговско посредничество
и представителство в страната и в чужбина, внос и
износ на стоки и услуги, транспортна дейност, както
и други дейности и услуги, незабранени от законодателството в страната. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Кирилов Вълчанов и Руслан Рафаилов Бояджиев, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
39569
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8344 от 11.X.2007 г.
по ф.д. № 2354/2007 вписа промени за „Булинвест
Ком“ – АД: заличава Николай Тошков Николов като
член на СД и като председател на СД; избиране
на Атанас Костадинов Тончев за член на СД и за
председател на СД; промяна на адреса на управление на Пловдив, ж.к. Тракия 34, вх. Б, ет. 1, ап. 2;
дружеството се представлява от председателя на СД
Атанас Костадинов Тончев и от изпълнителния директор Борислав Петров Терзиев само заедно; промяна
в устава на дружеството съгласно решение на ОСА,
проведено на 15.VI.2007 г.
39570
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8106 от
3.X.2007 г. по ф.д. № 4287/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Конкрийт 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Йоаким Груев 30, с предмет на дейност: всякакъв вид
търговска дейност, туристическа дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортна дейност, строителна
дейност, счетоводни услуги, инвестиционна дейност,
без такава като инвестиционен посредник и/или друга,
за извършването на която се изисква разрешение от
държавен орган, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Стефан Генов Калъчев.
39571
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8395 от 12.X.2007 г.
по ф.д. № 4410/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Балкан натура“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Асеновград, ул. Крайречна 2,
с предмет на дейност: индустриално производство и
търговия, внос и износ, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска
дейност, предоставяне на допълнителни туристически
услуги (дейностите по Закона за туризма се извършват
след получаване на съответния лиценз), проектиране,
ремонт, реконструкция, строителство и експлоатация
на туристически обекти, търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Верадин Узунов и Йоаким Хендрик Андреас Хутер и
се представлява и управлява от Севим Ферхад Расим.
39572
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8347 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4356/2005 вписа промени за
„Ен Би Ен“ – ЕООД: приемане на Любомир Петров
Пенев за съдружник и избирането му за управител;
промяна на фирмата на дружеството на „Ен Би
Ен“ – ООД; нов предмет на дейност: търговия на
едро и дребно със заваръчни машини и резервни
части за тях, електроди, всякакви машинни елементи,
дистрибуторство, търговско посредничество и представителство на чуждестранни и местни лица и фирми
в страната, консултантска и инвестиционна дейност,
всякакъв друг вид стопански дейности с изключение
на изрично забранените със закон или друг нормативен
акт; приемане на дружествен договор. Дружеството
се управлява и представлява от Петър Любомиров
Пенев и Любомир Петров Пенев заедно и поотделно.
39573
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8257 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4364/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Уинърс транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Славянска 43А, с предмет на дейност: международен транспорт (след получаване на съответните
лицензии), спедиция, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Савас Калаицакис,
Герасимос Теякодимитрис и Константинос Фуркас и
се представлява и управлява от Савас Калаицакис.
39574
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8256 от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4358/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „СИС трейд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Асеновград, ул. Сливница 20, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, представителство и посредничество в страната и в чужбина, търговия с кожи, спедиторска и
транспортна дейност, след получаване на надлежно
разрешение за това, консултантска, маркетингова,
както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Севал Салим Идриз
и Симеон Емилов Бански, които ще представляват и
управляват дружеството заедно и поотделно.
39575
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8246 от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4330/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „БГР – Лектра“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 148, вх. Г, ет. 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, външнотърговска и външноикономическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, консултантска
дейност, оказионна, лизингова и посредническа дейност,
комисионни и спедиционни сделки и всякаква друга,
незабранена от закона стопанска дейност, а когато има
разрешителен режим – след съответно разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Васил Тодоров Дойков.
39576
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8244 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4270/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Яко – 7“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление гр. Раковски,
ул. Река Сребра 19, с предмет на дейност: търговия
и разпространение на всякакви стоки и вещи – хранителни, промишлени, безалкохолни и алкохолни
напитки (след получаване на разрешение), спедиторски услуги, комисионна, оказионна, консигнационна
търговия, външнотърговска дейност (експорт-импорт,
реекспорт), бартерни сделки, посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми в
страната и в чужбина, производство на стоки с цел
продажба и всякаква друга, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Янко Иванов Баев.
39577
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 4.X.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 1389/89
на представения годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Експо – груп“ – АД.
39578
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 8339 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4352/2007 вписа промени за
„Куминияно Фрут“ – ООД: промяна на седалището
и адреса на управление от Етрополе, Софийска област, ул. Кирил и Методий 43, в с. Катуница, област
Пловдив, ул. Искра 8.
39579
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8235 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 1982/2003 вписа промени за
„Удигруп“ – ООД: освобождаване на Георги Момчилов
Везенков, Николай Евтимов Евтимов, Стоян Еримиев Мерджанов и Наталия Нинова Филиповa като
съдружници; приемане за съдружник в дружеството
на „Марсилия“ – ООД, представлявано от управителя
Георги Момчилов Везенков; приемане на актуализиран
дружествен договор; дружеството се представлява и
управлява от управителя Георги Момчилов Везенков.
39580
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8327 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 784/2004 вписа промени за
„Еге – 2004“ – ООД: приема Мехмет Еге и Мухсин
Йоге като съдружници. Дружеството се представлява
и управлява от Салих Еге и Аднан Йоге заедно и
поотделно; промени в дружествения договор.
39581
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8393 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4415/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Флора трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Скутаре, ул.
Христо Ботев 39, с предмет на дейност: придобиване
и управление на акции, дялови участия и предприятия, консултантска и комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни лица, селскостопанско производство
и преработка на селскостопанска продукция, производство и преработка на етерично-маслени култури,
билки, лечебни растения и подправки, създаване и
експлоатация на трайни насаждения, агротехнически
механизирани услуги, селски и екологичен туризъм,
вътрешна и външна търговия, внос-износ, бартерни
и реекспортни операции, търговия с недвижими
имоти, производство и търговия с цветя в страната
и в чужбина, както и всички други, незабранени от
законодателството дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Мариета Миткова Павлова.
39582
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8370 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4399/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Грандстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Клокотница 56, с предмет на дейност: строителноремонтни работи, търговия с потребителски стоки,
транспортни услуги, търговско представителство и
посредничество, консултантски услуги, внос-износ,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Румен Стоев Стоев.
39583
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8364 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4424/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ен – 60“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Иван Вазов 42, с предмет на дейност: придобиване,
управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране,
проучване, строителство, интериор и експлоатация
на жилищни, административни и стопански сгради,
посредничество при покупко-продажба на движими и
недвижими имоти и ограничени вещни права върху
тях, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, консултантска дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Йордан Георгиев Найденов.
39584
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8392 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4409/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Евант“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги
Гешанов 22, с предмет на дейност: търговска дейност с
промишлени и хранителни стоки, производствена, оказионна, транспортна, туристическа, ресторантьорска, хотелиерска, рекламна, посредническа, представителска,
издателска, проектантска, конструкторска, строителна,
комисионна, спедиторска дейност, външнотърговска
дейност и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Танчо Павлов Калчев.
39585
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8286 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4357/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Божидарови“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 22, ет. 13, ап. 70, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство и посредничество в страната и в чужбина, ресторантьорство
и експлоатация на развлекателни игри, спедиторска
и транспортна дейност, след получаване на надлежно
разрешение за това, консултантска, маркетингова,
както и всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Вихренов
Божидаров и Борислав Вихренов Божидаров, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
39586
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8287 от 9.X.2007 г.
по ф.д. № 4361/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Лени – Т“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Сеновец 3, вх. Б,
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ап. 13, с предмет на дейност: рекламна и издателска
дейност, издателски и печатарски услуги, външно- и
вътрешнотърговска дейност, предприемаческа дейност,
строително-монтажна дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, комисионерска и посредническа дейност,
маркетингова и инженерингова дейност, лизинг,
мениджмънт, информационни услуги, консултантска
и управленска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, информационни, програмни (за лицензираните дейности – след издаване на
съответния лиценз), както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Тенчо Николов Иванов.
39587
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8292 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4377/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Мореон“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 53, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, рекламна
дейност, услуги за населението, покупка на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране, строителство и
обзавеждане на сгради и сделки с тях, транспортни и
таксиметрови услуги, посредничество, производство на
промишлени и други стоки с цел продажба, ресторантьорство и всякакви други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Атанаска Димитрова Кърпачева и Иванка Кирилова Зографова и се представлява
и управлява от Атанаска Димитрова Кърпачева.
39588
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8388 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 326/2007 вписа промени за
„Медия венчър“ – ООД: освобождаване и заличаване на Мирослав Руменов Петров като съдружник и
управител; нов дружествен договор; дружеството се
представлява и управлява от Владимир Иванов Ботушаров и Мартин Георгиев Нанков заедно и поотделно.
39589
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8240 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 2914/2004 вписа промени за
„Ремаг“ – ЕООД: освобождаване на Тонислав Георгиев Танчев като едноличен собственик на капитала
и заличаването му като управител; нов едноличен
собственик на капитала и нов управител на дружеството – Милко Николов Велков; промяна на адреса
на управление – Пловдив, ул. Проглед 2; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява
от управителя Милко Николов Велков.
39590
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8251 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4346/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Медикафарма
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хисаря, ул. Гладстон 12 – Медицински център 1, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти, аптечна дейност, съхранение, приготвяне,
опаковане, контролиране, даване на консултации,
отпускане по лекарско предписание и без лекарско
предписание на разрешени за употреба в страната
лекарствени продукти, както и хранителни добавки,
козметични и санитарно-хигиенни средства по списък,
определен от министъра на здравеопазването. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Оля Калоянова Костадинова.
39591
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8337 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4380/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дан 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Богданица, ул.
3-та № 25, с предмет на дейност: търговия с нови и
употребявани автомобили, авточасти и аксесоари за
тях, автосервизна дейност, пътна помощ в страната
и в чужбина, автомивка, транспортна и спедиционна
дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, хотелиерство,
туроператорска и туристическа дейност, кафетерия,
ресторантьорство, посредничество, представителство,
комисионерство, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Стефан
Йорданов Примов.
39592
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8333 от
11.X.2007 г. по ф.д. № 4372/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ССП – Билд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Колхида 1, 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, внос и износ, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, икономически,
счетоводни и други консултантски услуги, превозна
(превоз на пътници и товари в страната и в чужбина),
преводаческа дейност, таксиметрова дейност, хотелиерска, рекламна, информационна дейност, както
и предоставянето на други услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външноикономическа дейност,
а така също и всякаква друга дейност, която не е
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Стоян
Георгиев Петров.
39593
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8324 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 1673/2006 вписа промени за
„Тиволи“ – ЕООД: приемане на Джейн Олив Холдсток за съдружник и избирането є за управител на
дружеството; промяна на фирмата на „Тиволи“ – ООД;
приемане на дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от Стивън Хенри Холдсток
и Джейн Олив Холдсток заедно и поотделно.
39594
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8294 от
10.X.2007 г. по ф.д. № 4388/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Сплендидо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Вечерница 18, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност – експорт, импорт, реекспорт, търговия
на едро и дребно, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Даниел Иванов Чобанов.
39595
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8252 от
9.X.2007 г. по ф.д. № 4328/2007 вписа промени за „Елтара“ – ЕООД: промяна на седалището и адреса на
управление – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 145, вх. Д, ап. 2.
39596
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8394 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 4203/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ванити бай сита
Милано“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Полковник Бонев 13, с предмет на
дейност: производство, търговска дейност с внос и
износ на козметични стоки и услуги, СПА оборудване
и всички, незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Гасан Х. Ф. Сит Абоа.
39597
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8390 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 3927/2000 вписа промени за
„Евро транс“ – ООД: приемане на Христо Димитров
Палев за съдружник и управител; освобождаване на
Франц Хагер като съдружник; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Стойчо Василев Балджиев и Христо Димитров
Палев заедно и поотделно.
39598
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8391 от
12.X.2007 г. по ф.д. № 2033/2006 вписа промени за
„Стови реит“ – ЕООД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв. чрез непарична вноска, представляваща право на собственост
върху недвижими имоти; приемане на Георги Петков
Чочков и Зоя Стойкова Чочкова за съдружници; промяна на фирмата на „Стови реит“ – ООД; приемане
на дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Иван Стоименов Петков.
39599
Пловдивският окръжен 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 по ф.д. № 2173/2000
на „Легия“ – АД, на представения финансов отчет
за 2006 г.
39600
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1192 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 1891/93 вписа промени за
„Хоули – Пилана“ – ООД, Смолян: прекратяване
участието като съдружник на „Пилана тулс“ – АД,
гр. Хулин, Република Чехия.
39984
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1118 от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 588/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Богария“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Мадан, ул. Миньор 7, ет. 2, ап. 11,
и с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид; производство на всякакви стоки с
цел продажба; комисионна, спедиционни, складова
и лизингова дейност; хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност; транспортна дейност в страната
и в чужбина; издателска, рекламна, информационна
и програмна дейност; разкриване на частни детски
градини (след съответно разрешение); организиране
на квалификационни и преквалификационни курсове;
външноикономическа и външнотърговска дейност по
целия предмет на дейност; всякакви други дейности,
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незабранени от законодателството, с цел постигане на
печалба, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мария Стефанова Георгиева, която го
управлява и представлява.
39985
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1052 от
14.IХ.2007 г. по ф. д. № 544/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „МВЕЦ – Буйновска“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Борино, ул. Лале 20,
с предмет на дейност: производство и реализация на
електроенергия, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон, и с капитал 532 400 лв.
Дружеството е със съдружници „Лизингова компания
Лидер“ – АД, Пловдив, Джелал Ариф Козумали, Божан Желев Сиромахов, Георги Иванов Русев и Стоян
Стефанов Лилов и се управлява и представлява от
управителя Джелал Ариф Козумали.
39986
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1187 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 621/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Бонус – 91“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. Гео Милев 18, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство
и посредничество при всякакви сделки; комисионни,
спедиционни, превозни; складови; лицензионни и
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закона, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Манол Николов Перпериев, който
го управлява и представлява.
39987
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1184 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 522/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Допи дриймс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ж. к.
Петровица, ул. Атанас Беров 5, бл. Б-3, вх. В, ет. 1,
ап. 34, с предмет на дейност: туристическа дейност,
ресторантьорство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Адриан Бриан Херберт, който
го управлява и представлява.
39988
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1185 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 613/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „ПВЦ Пласт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Борино, ул. Христо Ботев 51,
с предмет на дейност: производство и продажба на
дограми, вкл. ПВЦ, алуминиеви и дървени дограми,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
внос, износ на всякакви незабранени със закон стоки,
суровини, материали и съоръжения, търговско представителство и посредничество, туристически, туроператорски, хотелиерски, ресторантьорски, дърводелски,
строителни, автосервизни и други незабранени със
закон услуги;изграждане и експлоатация на бази за
селски, здравен, спортен, увеселителен и екотуризъм;
комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки,
вкл. вътрешни и международни товарни, пътнически
и таксиметрови превози, търговия с недвижими имоти, лизинг, изкупуване, производство, преработка и
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търговия със селскостопанска продукция, гъби, билки
и диворастящи плодове, добив, обработка и търговия
с дървен материал и изделия от дървесина, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Веселин
Ганчев Христов и се управлява и представлява от
управителя Али Реджепов Чешлиев.
39989
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1186 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 609/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стримон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Девин, ул. Александър
Костов 4, вх. Б, ет. 2, ап. 10, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, консултантска дейност, търговска
дейност – търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, изграждане и експлоатация на собствени и
наети магазини за търговия с всякаква незабранени
със закон стоки, собствено и чуждо производство,
внос, износ, експорт, реекспорт, посредническа,
представителска, предприемаческа дейност, агенции
в страната и в чужбина, оказионни, комисионни и антикварни услуги, бартерни, обменни и компенсационни
сделки, добив, производство, изкупуване, заготовка,
преработка и реализация на собствена и чужда селскостопанска продукция, цветя, гъби – култивирани и
диворастящи, семена, пчелни продукти, диворастящи
плодове, растения и билки, полуфабрикати от тях чрез
собствени и чужди магазини, транспортна дейност в
страната и в чужбина – превоз на пътници и товари
със собствен и чужд автотранспорт, вътрешен и международен туризъм, организиране на почивна дейност
в страната и в чужбина, проектиране, изграждане и
експлоатация на хотели, ресторанти, сладкарници,
кафе-аперитиви, барове, атракционни заведения,
дискотеки, мотели, игрални (без хазартни) заведения,
спортни обекти, производство и търговия със стоки
за широко потребление, художествени материали,
изделия и артикули, производство и услуги на населението от всякакъв характер, без забранените със закон,
външноикономическа дейност, представителство на
стопанска и животинска, биотехнологическа и машиностроителни продукции, електроника, пластмасови
и метални изделия, промишлени и хранителни стоки,
дейността ще се осъществява в страната, в чужбина
и в свободните безмитни зони, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Росен Костадинов
Коцев, който го управлява и представлява.
39979
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1189 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 616/2007 вписва в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Л.А. инвест груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, ул. България 52, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност в страната и в чужбина, търговия и производство на селскостопанска продукция, производство
и продажба на енергия от неограничен кръг и брой
източници, на стоки за бита, услуги, хранителни
продукти, техника, автомобили и резервни части;
бартерни, консигнационни, лизингови сделки, реекспорт, търговско посредничество, представителство и
агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, рекламна, транспортна дейност,
ресторантьорство, дърводобив и дървообработване,
строителство, хотелиерство, експертно-консултантска
дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Мая Славейкова Стоянова и Митка
Георгиева Манджукова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
39980
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14946/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Масконсулт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Дружба, бл. 3, ап. 83,
с предмет на дейност: анализиране, проектиране,
разработване на ИТ решения, предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните
технологии, други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Росен
Петьов Живков и Гено Иванов Рупски и се управлява
и представлява от Росен Петьов Живков.
42737
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15814/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ИвДи 33“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, ул. Постоянство 66, бл. 41,
вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, консултантска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, транспортна
и спедиторска дейност и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Димитров Димитров,
който го управлява и представлява.
42738
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.
№ 404/2007 вписа промени за „Лорд“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла, съставляващи
100 % от капитала на дружеството, от Боян Илиев
Недев на Цветомир Веселинов Матеев; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител Боян
Илиев Недев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Цветомир Веселинов Матеев,
който ще управлява и представлява дружеството.
42739
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. № 8368/2007 вписа промяна за „Ксамея
фарм“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
42740
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11916/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Промак“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, бул. Христо
Ботев 131, с предмет на дейност: финансови консултации, представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска,
комисионна, предприемаческа, рекламна, информационна и маркетингова дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, в т.ч. придобиване на права
върху обекти на интелектуалната собственост, ноухау, придобиване на права и задължения по всякакъв
начин, извършване на други търговски сделки и/или
дейности, които не противоречат на действащото
законодателство. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 80 200 лв., със съдружници Наташа Савич
Мишовска, Йованка Йолеска Поповска, Гордана
Гьоргиева, Искра Бояджиева, Валентина Трайчева
Никовска, Габриела Бонкова, Наташа Тодоровски,
Бобан Димовски, Андрияна Симова, Резак Фетаи,
Горан Зафировски, Ясмина Христовска, Вангел
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Марковски, Лела Луковска, Цветанка МихайловскаМишева, Ясминка Блажевска Марковска, Ивона
Христовски, Весна Михайловска, Марияна Недевска,
Виолета Вукелич, Владимир Стефановски, Снежана
Стефановска, Горан Хаджипетров, Мая Ивановска,
Мирянка Митреска, Мая Петкова, Биляна Хаджи
янева, Емилия Спировска, Елена Стефановска,
Ясмина Милеска-Наумовска, Наташа Мартиноска,
Иван Крстич, Ема Кукунеш, Нури Хайдари, Симе
Пейоски, Климе Чуркоски, Ерджан Джело, Кирил
Ристоски, Соня Андова, Таня Атанасова-Ефтимова,
Валентина Зафироска, Ана Стоянова, Павлина Йорданова, Исни Абази, Кристиян Пецалевски, Наташа
Янакиеска, Славица Кузмановска, Радица Ристова,
Владимир Кечовски, Християн Трайчевски, Любица
Димовска, Ирена Алагьозовска, Таня Ристовска,
Биляна Аргир, Кристина Мазни, Снежана Северова,
Цветанка Виларова, Даниела Деянова, Татяна Ристова, Стела Панова, Димче Дживалеков, Славица
Карова, Павлина Джамбазова, Миряна Джемова,
Марян Гоцевски, Ана Оклеска, Йовица Михайлоски,
Мустафа Якупи, Соня Божиновска, Арлинда Хасани,
Рената Петревска, Наташа Трайковска, Александар
Димески, Алина Ивановска, Моника Кулевска,
Миряна Петковска, Миранда Муладаути, Юлияна
Стефаноска, Магдалена Софрониоска, Снежана Стойковска, Венета Цветаноска, Наташа Петревска, Весна
Бойковска, Димче Маркоски, Милка Гьоргьийоска,
Гоце Мояноски, Биляна Петковска, Зоран Илиовски, Ясмина Йованоска, Люпчо Илийоски, Оливер
Гьоргиевски, Божин Стоименовски, Ясмина Ананиева, Ана Костадинова, Александър Тодоров, Мария
Манева, Наташа Ристовски, Александра Коцевска,
Анета Томева, Ана Магдич, Елена Костадиновска,
Радмила Мартиновска, Магдалена Апостолоска,
Таня Илийевска, Катерина Беджовска, Магдалена
Малезанска, Ненад Плазибат, Методия Миноски, Ана
Арсич, Владимир Трайкович, Наташа Томовска, Мая
Арсовска, Благица Китановска и Игор Крайчески и
се управлява и представлява от управителите Гордана
Гьоргиева и Емилия Спировска заедно.
42741
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15476/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ММтурс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 75, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: туроператорска и туристическа дейност (след
получаване на лиценз), търговия на едро и дребно,
експорт и импорт, посредничество, комисионерство,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност,
сделки с недвижими имоти, както и извършването
на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мариана Петкова Симова,
който го управлява и представлява.
42742
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14645/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Херман Майер
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Малинова долина, ул. 182 № 46,
с предмет на дейност: търговия с консумативи за
растениевъдството, представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица, всякаква
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производствена и търговска дейност, незабранена от
валидните правни норми в страната. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „ХМР Фервалтунгсгезелшафт
МбХ“ и се управлява и представлява от управителя
Кристиан Александър Майер.
42743
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14987/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Панорама трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 4, ет. 5, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на
технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, строителна, конструкторска и транспортна дейност, туристическа,
рекламна и информационна дейност, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Николай Викторович Русак, който го управлява и
представлява.
42744
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15904/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Голдън триангъл проперти“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Кричим 1, с предмет на дейност: предприемаческа дейност, строителство, покупко-продажба и
управление на недвижими имоти, търговия със стоки
(вътрешна и външна), транспортна дейност, консултантска дейност и всякаква друга дейност, разрешена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос
Георгиадис, Андреас Георгиадис, Васо Георгиадис
Прокса, Ричард Виктор Прокса, Ставрос Райас, Йоаннис Хараламбос, Еврипидис Петроу и Константинос
Константинидис и се управлява и представлява от
Георгиос Георгиадис.
42755
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13274/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ХАТ България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Стара планина 8 – 10, ет. 3, офис 7, с
предмет на дейност: строителство и реконструкция
на сгради и на обекти с жилищно, индустриално и
инфраструктурно предназначение, монтаж и ремонт на
технически съоръжения, 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
складови сделки, туристическа и хотелиерска дейност,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, придобиване, управление, експлоатация и
разпореждане с недвижими имоти, предприемачество,
проучване, строителство, интериор и експлоатация
на жилищни, административни и стопански сгради,
посредничество при покупко-продажба на движими
и недвижими имоти и ограничени вещни права
върху тях, организиране на проектно-проучвателни
работи, консултантска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Демир Хъзър, Ербарлас Тахир и Снежана Найденова
Ганчева и се управлява и представлява от Снежана
Найденова Ганчева.
42756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15452/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ен енд Джи триангъл
естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Раковски 127, ет. 2, офис
228, с предмет на дейност: предприемаческа дейност,
строителство, покупко-продажба и управление на
недвижими имоти, търговия със стоки (вътрешна и
външна), транспортна дейност, консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, разрешена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос Ялуридис
и Никос Николаидис и се управлява и представлява
от управителя Георгиос Ялуридис.
42757
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. № 2719/2007 вписа промени за „Велини
стил“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Доротея Бончева Байкушева; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Доротея Бончева Байкушева
на Веселин Янков Терзиев; вписва като съдружник и
управител Веселин Янков Терзиев; дружеството ще
се управлява и представлява от Йоанна Божидарова
Терзиева и Веселин Янков Терзиев заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
42828
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15122/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Грийнват“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Христо Смирненски 63, вх. Б, ет. 9, ап. 87, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакви стоки
и услуги, търговско представителство и посредничество,
реклама, консултантски услуги, строителна дейност,
транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Антон Боянов
Желев, който го управлява и представлява.
42829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15231/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фууд мениджмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Три уши 10, бл. 6, ет. 2, офис 4, с
предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство,
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, туроператорска дейност,
вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 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., със съдружници „М енд С
интернешънъл“ – ООД, и „Ла Пастария“ – ООД, и
се управлява и представлява от Десислава Благоева
Кочева и Даниел Петров Славов заедно и поотделно.
42830
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15328/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фърст патент
енд марк офис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, бул.
Възкресение 85, с предмет на дейност: търговска и
консултантска дейност в областта на интелектуалната
собственост, услуги по продажба и лицензиране на
обекти на интелектуалната собственост, консултации
и услуги, свързани с регистрация и защита на обекти
на интелектуалната собственост на юридически и
физически лица, а именно търговски марки, патенти
за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн,
нови сортове растения и породи животни, управление на авторски права, проучване и разработване на
нови продукти и услуги, свързани с проектиране и
разработване на софтуер за обекти, подлежащи на
закрила като интелектуална собственост, продажба и
лицензиране на обекти на интелектуалната собственост
в чужбина, вкл. и на територията на държавите от
Европейската общност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Ронеталио Лимитид“ и се управлява и
представлява от управителя Николай Петров Зарков.
42831
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15282/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юнивърсъл адвъртайзинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. 3, ет. 2, ап. 35,
с предмет на дейност: производство и реализация на
реклама и рекламни продукти, в т.ч. рекламни услуги
от всякакъв вид и характер, маркетинг и мениджмънт,
търговия на едро и дребно с всякакви стоки, машини
и материали, сделки с недвижими имоти, транспортна,
превозна, комисионна, посредническа и консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество
(след издаване на съответните лицензи и разрешителни
за осъществяване на някоя от изброените дейности),
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Иванов
Димитров и Илия Райчев Димитров и се управлява
и представлява от Пламен Иванов Димитров.
42832
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15377/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Жо – Ви“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 247, вх. Б, ет. 6, ап. 83,
с предмет на дейност: електромонтаж и ремонт на
електросъоръжения, вътрешни и външни инсталации,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, всякакви
услуги, незабранени със закон, представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица
и други разрешени дейности по чл. 1 ТЗ. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Стефанов Разсолков,
който го управлява и представлява.
42833
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15260/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уайнбокс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к.
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Света Троица, ул. Цар Симеон, бл. 331, ет. 1, ап. 25,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
ресторантьорство и хотелиерство, експлоатация на
заведения за обществено хранене (след снабдяване с
лиценз и/или разрешение, когато се изисква), както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стефан Иванов Димитров
и Петър Димитров Кръстанов и се управлява и представлява от Стефан Иванов Димитров.
42834
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15128/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уайт фър вали – апартамент Б 63 Оркид хаус“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, бул.
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 Глен Мууни и се управлява и представлява
от управителя Артур Саркис Асланян.
42835
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15537/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Негос“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 72, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт, производство и продажба на
всякакви стоки, вътрешен и международен транспорт,
спедиторски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг услуги, разкриване и експлоатация
на търговски обекти, щандове, базари, заведения
за хранене и развлечения, спортни и атракционни
обекти и съоръжения, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, управление на
недвижими имоти, строително-ремонтна, монтажна
и демонтажна дейност, рекламна дейност, маркетингови проучвания, мениджмънт, представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Негослав Валериев Виделов, който го
управлява и представлява.
42842
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15113/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ейспрайм“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Цанко Церковски 58, ет. 2, ап. 2, с
предмет на дейност: внос-износ на стоки в първоначален и преработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа и рекламна, транспортна,
маркетингова 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 Цън Цон, който го управлява
и представлява.
42843
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15393/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Ди енд Пи травъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“,
ул. Цар Симеон, бл. 138, вх. 2, ап. 36, с предмет на
дейност: туристическо агентство и туроператорска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, посредническа, консултантска дейност, управление на
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Валериева Петкова, Озкан Шахин и Петя Валериева
Петкова и се управлява и представлява от Мария
Валериева Петкова и Петя Валериева Петкова заедно
и поотделно.
42844
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. № 15783/2006 вписа промени за „Юнион
пласт БГ“ – ООД: заличава като съдружник и управител Мхд Луай Хауатми; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мхд Луай Хауатми на Махер
Шехебар; дружеството продължава дейността си като
„Юнион пласт БГ“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Махер Шехебар; дружеството ще се управлява и представлява от Махер Шехебар; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
42855
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. № 2040/2007 вписа промени за „Егерсис България“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Христос Аликсиу на Румяна Стефанова Николова; заличава като съдружник и управител Христос
Аликсиу; вписва промяна на наименованието на
„Елевати“ – ЕООД; дружеството продължава дейността
си като „Елевати“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Румяна Стефанова Николова, която ще
управлява и представлява дружеството.
42856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15473/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Винтнърс енд
брандс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Македония 10, вх. 2,
ет. 1, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лизингови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически
лица, външноикономическа дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Димитров Вълчанов
и се управлява и представлява от Светла Крумова
Димитрова.
42857
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15374/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Анаконда БГ“ – 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
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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.
42858
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15369/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Липненски трейд“ – 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 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
Александър Цветанов Иванов, който го управлява и
представлява.
42859
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. № 12158/2006 вписа промени за „Аклади
Имобилиен“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Юлияна Юриева Плевнелиева на
„Плевнелиеви“ – ООД; заличава като съдружник
Юлияна Юриева Плевнелиева; вписва като съдружник „Плевнелиеви“ – ООД (рег. по ф.д. № 13390/2003
по описа на СГС); вписва нов дружествен договор.
42860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15246/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инфинити – Е – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
3, бл. 319, вх. Б, ет. 1, ап. 17, с предмет на дейност:
проектиране, производство, доставка и монтаж на
обзавеждане от ПДЧ за дома, офиса, магазини и хотели, дизайнерски проекти по индивидуално задание на
цялостни екстериорни и интериорни оформления на
обекти, авторски надзор по време на реализирането
на проекта, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и агентство, комисионерство, импорт, експорт и реекспорт,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, спедиторска и складова дейност, производство и търговия
с промишлени стоки, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна архитектура и дизайн, строително-ремонтни дейности,
транспортни услуги в страната и в чужбина, както
и други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Елеонора Антонова Друмева, която го управлява и представлява.
42861
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 9348/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Елза груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 29, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: сделки
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с движимо и недвижимо имущество, консултантски
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, сделки
с обекти на интелектуалната собственост, търговска
дейност, внос-износ, реекспорт, спедиционна и комисионна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Паоло Бартали, Елда Леттиери, Паоло Ради и Дучо Вивиани и се
управлява и представлява от управителя Паоло Ради.
42862
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 818/99 вписа промени за „Технодом 2000“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от
„Напада“ – ООД, на „Технолинк“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик „Напада“ – ООД; вписва
като едноличен собственик „Технолинк“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от Добромир Стоянов Добрев; вписва нов учредителен акт.
42863
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5336/2005 вписа промени за „България менаджд холдингс лимитед“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Ингрид Грейс Алсо на Анил
Кохли; заличава като управител Саймън Кристофър Джеймс Алсо; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Анил Кохли и Ингрид
Грейс Алсо заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
42864
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. № 16229/2006 вписа промени за „Ачера“ – ЕООД:
вписва като съдружник Стефан Бойчев Ганев; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Мартин
Бойчев Ганев на Стефан Бойчев Ганев; дружеството
продължава дейността си като „Ачера“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
42865
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10136/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ташев – галвинг“ – ООД.
42866
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д.
№ 11893/2002 вписа промени за „Алф – ВС“ – ООД:
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Венета
Иванова Мирчева на Боян Валериев Иванов; заличава
като съдружник Венета Иванова Мирчева; вписва
като съдружник Боян Валериев Иванов; вписва нов
дружествен договор.
42867
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. № 8/2001 вписа промени за „Вена 2000“ – ООД:
вписва прехвърпляне на 25 дружествени дяла от Йоанна Карина Каласка на Артур Станислав Каласка;
заличава като съдружник и управител Йоанна Карина
Каласка; дружеството продължава дейността си като
„Вена 2000“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Артур Станислав Каласка, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
42868
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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. № 11259/2001 вписа промени за „Керамика
Аспида“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Стоян Петров Джамбазов; вписва като съдружник
и управител Андрей Тенев Аладжов; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Стоян Петров
Джамбазов на Андрей Тенев Аладжов; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника, бул. Александър
Стамболийски 205, офис 412; дружеството ще се
управлява и представлява от Теню Христов Аладжов
и Андрей Тенев Аладжов заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
42869
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. № 5913/2001 вписа промяна за „Групс“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, ул. Гладстон 12а (вътрешна
къща), ет. 1.
42870
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. № 11548/2000 вписа промени за „София Ехо
медия“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от Кристин Ан Милнър Моров на
„Икономедиа“ – АД; вписва като съдружник „Икономедиа“ – АД (рег. по ф.д. № 11665/2004 по описа
на СГС); вписва като управител Любомир Василев
Любомиров; дружеството продължава дейността си
като „София Ехо медия“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Кристин
Ан Милнър Моров и Любомир Василев Любомиров
заедно или всеки един поотделно, като за сделки с
имущество на стойност над 50 000 лв. дружеството ще
се представлява от двамата управители само заедно;
вписва дружествен договор.
42871
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. № 13711/2000 вписа промени за „Бибома“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Веска
Цекова Бикова на Боян Красидаров Биков; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Веска Цекова Бикова; вписва като управител Боян
Красидаров Биков; дружеството ще се управлява и
представлява от Боян Красидаров Биков; вписва нов
учредителен акт.
42872
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14154/2000 вписа промени за „София ауто“ – АД:
вписва увеличение на капитала от собствени средства
на дружеството от 1 700 000 лв. на 2 000 000 лв., разпределен в 2 000 000 обикновени поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една,
чрез издаване на нови 300 000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една; вписва промени в устава на дружеството,
приети на общото събрание на акционерите, проведено на 26.IХ.2007 г.
42873
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. № 14154/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „София
ауто“ – АД.
42874
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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 12.IХ.2007 г. по ф.д. № 7030/99 вписа прекратяването на „Нерта 99“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
бул. Самоков 80, бл. 306, ет. 1, ап. 1, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Илка Костадинова Михайлова и със срок за ликвидацията 6 месеца.
42875
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.
№ 8718/99 вписа промени за „Тинда трейд“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Джу Сяоджоу на Джихад Маджед; заличава като
едноличен собственик и управител Джу Сяоджоу;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Джихад Маджед; дружеството ще се управлява и представлява от Джихад Маджед; вписва
нов учредителен акт.
42876
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 7379/99 вписа промени за
„Евай“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера
на дяловете; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Евдокия Костова Йосифова-Величкова на
Ирина Иванова Спасова; вписва като съдружник
Ирина Иванова Спасова; дружеството продължава
дейността си като „Санимакс сървисиз“ – ООД; вписва
като управител Ирина Иванова Спасова; дружеството
ще се управлява и представлява от Евдокия Костова Йосифова-Величкова и Ирина Иванова Спасова
заедно и поотделно.
42877
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6311/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Макси – I“ – АД.
42878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 1041/2006 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ню криейтив айдиас
студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 343,
ет. 12, ап. 53, с предмет на дейност: изграждане
на корпоративен имидж и дизайн, консултации на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в областта на корпоративното управление и
финанси, преструктуриране, информационни технологии, защита на чуждестранните инвестиции,
защита на конкуренцията, делови консултации,
създаване и разпространение на радио- и телевизионни предавания, радио- и телевизионна дейност за
разпространение чрез наземно радиоразпръскване,
по кабелен, спътников или друг технически начин
в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен
брой лица, телевизионна дейност чрез използване на
налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно
радиоразпръскване (след лиценз), рекламна дейност,
концертна, звукозаписна и програмна дейност,
продуцентство, издателска, редакционна и печатна
дейност и търговия и разпространение на научна и
учебна литература, на самостоятелни непериодични
издания на български и чужди езици със справочен,
коментарен и статистически характер, съвместни
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публикации с местни и чуждестранни средства за
масова информация, специализирани информационни
институти, издателства, международни центрове и
др., периодични икономически издания с проблемна, фирмена, търговска и рекламна насоченост на
български и чужди езици, ръководства, експресни
информационни бюлетини, справочници, каталози,
наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на вътрешно- и външноикономическото сътрудничество, осигуряване по
поръчка на чуждестранна икономическа, техническа,
фирмена и друга информация, каталози, търговски
мостри, образци за производство, координиране и
организиране създаването, вкл. и използването на
регионални, национални и международни информационни системи и база данни за фирмена, адресна,
маркетингова, ценова и друга икономическа и търговска информация, проектиране и внедряване на
информационни системи, разработка на софтуер и
софтуерни услуги, компютърен дизайн, подготовка,
разработване и изготвяне на уебсайтове и софтуерни
компютърни приложения, обучение и провеждане
на семинари, конференции, курсове, симпозиуми
и други прояви за повишаване квалификацията на
представители на фирми и специалисти, както и
за разкриване на възможности за делови контакти
между фирми в страната и в чужбина, сделки в
страната и в чужбина от всякакъв вид, вкл. с обекти
на интелектуалната собственост и ноу-хау, посредничество, представителство и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство
(след получаване на лиценз), сделки с недвижими
имоти (след лиценз), извършване самостоятелно или
в съучастие на маркетингови проучвания, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
за тези дейности, за които е необходимо разрешение
(лиценз) – след издаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мариана Добринова Тодорова и Десислава Йорданова
Радомирова, която го управлява и представлява.
42879
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. № 1041/2006 вписа промени за „Ню криейтив
айдиас студио“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Десислава Йорданова Радомирова на Мариана Добринова Тодорова; заличава като
съдружник и управител Десислава Йорданова Радомирова; вписва като управител Мариана Добринова
Тодорова; дружеството продължава дейността си като
„Ню криейтив айдиас студио“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Мариана Добринова Тодорова; дружеството ще се управлява и представлява
от Мариана Добринова Тодорова; вписва промяна в
предмета на дейност: изграждане на корпоративен
имидж и дизайн, консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица в областта
на корпоративното управление и финанси, преструктуриране, информационни технологии, защита на
чуждестранните инвестиции, защита на конкуренцията,
делови консултации, създаване и разпространение на
радио- и телевизионни предавания, радио- и телевизионна дейност за разпространение чрез наземно
радиоразпръскване, по кабелен, спътников или друг
технически начин в кодиран и некодиран вид, които
са предназначени за непосредствено приемане от
неограничен брой лица, телевизионна дейност чрез
използване на налични и/или изграждане, поддържане
и използване на нови далекосъобщителни мрежи за
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наземно радиоразпръскване (след лиценз), рекламна
дейност, концертна, звукозаписна и програмна дейност,
продуцентство, издателска, редакционна и печатна
дейност и търговия и разпространение на научна и
учебна литература, на самостоятелни непериодични
издания на български и чужди езици със справочен,
коментарен и статистически характер, съвместни
публикации с местни и чуждестранни средства за
масова информация, специализирани информационни
институти, издателства, международни центрове и
др., периодични икономически издания с проблемна, фирмена, търговска и рекламна насоченост на
български и чужди езици, ръководства, експресни
информационни бюлетини, справочници, каталози,
наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на вътрешно- и външноикономическото сътрудничество, осигуряване по
поръчка на чуждестранна икономическа, техническа,
фирмена и друга информация, каталози, търговски
мостри, образци за производство, координиране и
организиране създаването, вкл. и използването на
регионални, национални и международни информационни системи и база данни за фирмена, адресна,
маркетингова, ценова и друга икономическа и търговска информация, проектиране и внедряване на
информационни системи, разработка на софтуер и
софтуерни услуги, компютърен дизайн, подготовка,
разработване и изготвяне на уебсайтове и софтуерни
компютърни приложения, обучение и провеждане на
семинари, конференции, курсове, симпозиуми и други
прояви за повишаване квалификацията на представители на фирми и специалисти, както и за разкриване
на възможности за делови контакти между фирми в
страната и в чужбина, вкл. с обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, търговски дейности,
вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, производство и
търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон.
42880
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14834/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Блубалу рекърдс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Милин камък 32, с предмет на дейност: издаване и разпространение на аудио- и видеопродукти, реализиране
на аудио- и видеопродукции, концертна и рекламна
дейност, мениджмънт на артисти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Панайотов Паскалев и Константин
Спасов Кацарски и се управлява и представлява от
Димитър Панайотов Паскалев.
42881
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. № 3945/2004 вписа промяна за „Амбулатория
за първична стоматологична помощ – Ведентист – д-р
Вълчеви“ – ООД: вписва промяна на наименованието
на „Амбулатория за първична дентална помощ – Ведентист – д-р Вълчеви“ – ООД.
42882

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15223/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „МДАТА системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Теменуга 2А, ап. 20, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
консултантски услуги, строителство, услуги в сферата
на хотелиерството, ресторантьорството и развлекателния бизнес, туризъм. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 100 000 лв., с едноличен собственик
на капитала Михаил Николаевич Дудкин, който го
управлява и представлява.
42883
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15935/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриал ойл консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Коста
Лулчев 10, вх. А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена и търговска дейност с минерални и синтетични
масла и всякакви други нефтопродукти, вътрешна и
международна дейност, производство и пласмент на
конситетични смазки, спирачни течности, антифризи,
потребители на масла и горива, пластмаси и изделия
от тях, строително предприемачество, франчайзинг
на търговската марка, сделки с ноу-хау и интелектуални продукти, складови сделки, стоков и качествен
контрол върху нефтопродукти, търговско представителство и посредничество, друга производствена и
посредническа дейност, както и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Георгиев Цицелков, който го
управлява и представлява.
42884
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. № 12810/99 вписа промени за „Булкаст“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Красно село“, бул. Скобелев, бл. 62,
вх. Б, ет. 8, ап. 40; вписва нов дружествен договор.
42885
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. № 13343/98 вписа промени за „Център за
превантивна медицина и семейно здраве Св. Георги
Победоносец“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от „Кооператив клиникал драг
рисърч енд дивелопмънт“ – АГ, на Румен Тенев Манолов; вписва като съдружник Румен Тенев Манолов;
заличава като съдружник „Кооператив клиникал драг
рисърч енд дивелопмънт“ – АГ; вписва изменения в
дружествения договор.
42886
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2917/95 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Жоси“ – ООД.
42887
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. № 9906/2003 вписа промяна за „Джи енд Джи
козметикс“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Джи енд Ко“ – ЕООД.
42888
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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. № 10727/2002 вписа промени за „Лабимекс“ – ООД: заличава като управител Евгений Димитров Христов; вписва промяна в предмета на дейност:
продажба, производство на лабораторно оборудване,
продажба и разфасоване на химически реактиви,
упражняване на правомощия на орган за контрол
на физични и химични фактори на работна среда
от вид „С“, търговия на едро и дребно с хранителни
и нехранителни продукти, суровини и материали,
комисионна и консигнационна дейност, внос, износ,
експорт и реекспорт, търговско представителство и
посредничество, маркетинг, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, за които
не се изисква разрешение от държавен орган преди
съдебната регистрация на дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от Димитър Буйнов
Христов; вписва нов дружествен договор.
42889
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по
ф.д. № 3693/2003 вписа промени за „Български имоти
Асистънс“ – ЕООД: заличава като управител Ангел
Петров Крайчев; вписва като управител Румен Иванов
Янчев; дружеството ще се управлява и представлява
само заедно от всеки двама от тримата управители
Румен Гълъбинов Гълъбинов, Саша Бок и Румен
Иванов Янчев; вписва изменение на учредителния акт.
42890
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 2165/2003 вписа заличаването на „Хорст
Херинг България“ – ООД.
42891
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.VIII.2006 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10672/2003 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Тамбълуид
Комюникейшънс“ – ЕООД.
42892
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. № 10672/2003 вписа промени за „Тамбълуид
Комюникейшънс“ – ЕООД: заличава като управител
Мая Христова Миланова; вписва като управител
Ричард М. Боуман, който ще управлява и представлява дружеството.
42893
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. № 3386/2003 вписа промени за „Бийгер“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието на „Аристокон“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 30, вх. В, ап. 50; вписва промяна на
учредителния акт.
42894
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. № 6351/2004 вписа промени за „Тетком“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Красимир Недков Петков на Благой Стефанов Ганев и
25 дружествени дяла от Фьодор Илиев Малцев на
Благой Стефанов Ганев; заличава като съдружници
Фьодор Илиев Малцев и Красимир Недков Петков;
вписва като едноличен собственик на капитала
Благой Стефанов Ганев; дружеството продължава
дейността си като „Тетком“ – ЕООД; дружеството ще
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се управлява и представлява от управителите Фьодор
Илиев Малцев и Красимир Недков Петков заедно и
поотделно; вписва учредителен акт на дружеството.
42895
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 12.Х.2007 г. по ф.д. № 11885/2003 вписа
прекратяването на „Натурфарма“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, ж.к.
Лозенец, ул. Янко Софийски войвода 21, партер, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Георги Николов
Георгиев и със срок за ликвидацията 6 месеца.
42896
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 10783/2003 вписа промени за „Пъзел финанс и
лизинг“ – ЕАД: премества адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Калоян 8, ет. 4; заличава
като член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Сергей Видолов Койнов; вписва като член
на съвета на директорите и изпълнителен директор
Илко Георгиев Йоцев; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Илко Георгиев Йоцев.
42897
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. № 13152/2000 вписа промени за „Бърт билдинг“ – ЕООД: вписва като управител Даниел Николаев Лечев; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Манол Йорданов Велев и Даниел
Николаев Лечев заедно и поотделно.
42898
Софийският градски съд допуска поправка на явна
фактическа грешка в решението си от 2.VII.2007 г.
по ф.д. № 10352/2007 по партидата на „Ес енд Джи
клъб“ – ООД: името на съдружника и управител
Силвия Рубенова Петрова да се чете „Силвия Рубинова Петрова“.
42899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14393/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ем Пи консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Стрешер 7, с предмет на дейност:
посредничество, агентство и представителство в
страната и в чужбина, маркетингова и консултантска
дейност, финансиране на строителни обекти, сделки и
управление на недвижими имоти, предприемачество,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, както
и всякакви други дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., със съдружници Чезаре Компер и Джовани
Мартинели, който го управлява и представлява.
42900
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13682/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Газ – холд
Пловдив“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Евлоги
Георгиев 107Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
консултантска, комисионна, лизингова, складова,
превозна дейност, предприемачество, строителство,
строителни, монтажни и ремонтни услуги, изграждане
на газови централи за производство на електрическа
и топлинна енергия, търговско представителство и
посредничество, външнотърговска дейност, внос и
износ, други дейности, позволени със закон. Дру-
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жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Сил – Тек
индъстрис“ – АД (рег. по ф.д. № 8575/2007 по описа
на СГС), и се управлява и представлява от управителя Юрий Георгиев Йорданов и прокуриста Румен
Йорданов Нанов заедно.
42901
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. № 9288/2006 вписа промени за „Мунис Бернуи
и Тодоров“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Филип Иванов Тодоров на
„Буфете Мунис Бернуи Абогадос“ – ООД; заличава
като съдружник Филип Иванов Тодоров; вписва като
едноличен собственик на капитала „Буфете Мунис
Бернуи Абогадос“ – ООД; дружеството продължава
дейността си като „Мунис Бернуи България“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в София,
район „Оборище“, ул. 11 август 17, партер; вписва като
управители Мануел Франсиско Хуан Мунис Бернуи
и Мария Виктория Родригес Берути; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Мануел Мунис Вия, Мануел Франсиско Хуан Мунис
Бернуи и Мария Виктория Родригес Берути заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
42902
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. № 1417/2006 вписа промени за „Надин реал
естейт“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 500 000 лв. на 5 000 000 лв.; допуска
поправка на явна фактическа грешка в решение № 1
от 9.II.2006 г. относно едноличния собственик на капитала, вписан като Здравко Петров Минчев вместо
„Надин – метал“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
42903
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. № 11711/2006 вписа промени за „Ви – Бул
трейд“ – ООД: премества адреса на управление в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 8, ул. 3011 № 3, ап. 6;
вписва промяна в предмета на дейност: транспорт,
превозна и снабдителска дейност, вкл. международен
транспорт и спедиция, превозни сделки, търговия с
превозни средства, продажба на авточасти, отдаване
под наем на леки и тежки моторни превозни средства, вкл. и управлявани от шофьор на дружеството,
сервиз и поддръжка на автомобили, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, представителство (без
процесуално), посредничество и агентство в полза на
местни и чуждестранни физически и юридически лица,
търговия на едро и дребно, реклама, производство,
преработка и търговия с промишлени стоки, стоки
за бита, промишлена и битова електроника и електротехника, производство и търговия с хранителни
и селскостопански стоки, производство, изкупуване,
съхранение и реализация на селскостопанска и животинска продукция и изделия на хранително-вкусовата
промишленост, разработка на компютърни системи,
модули и връзки за електронни системи, вкл. на
системи за отчитане на разхода на електроенергия,
топлоенергия, газ и др. и търговия с такива системи,
както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
(дейностите, за които е необходимо предварително
издаване на разрешение (лиценз) от съответен държавен или общински орган, ще бъдат извършвани
след снабдяването с тези необходими разрешения
(лицензи); вписва нов дружествен договор.
42904
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 546/2006 вписа заличаването на „Капиа“ – ООД.
42905
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.
№ 11914/2006 вписа промени за „Сименс ентърпрайз
комюникейшънс“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс Бетайлигунгс“ – ООД, Австрия; вписва
като едноличен собственик на капитала „Сименс
Ентърпрайз Комюникейшънс“ – ГмбХ, Австрия.
42906
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. № 11914/2006 вписа промени за „Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс“ – ЕООД: заличава като
управител Карстен Куртце; вписва като управител
Георги Александров Георгиев; дружеството ще се
управлява и представлява от Георги Александров
Георгиев и Васил Иванов Ботушаров заедно.
42907
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14311/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Алфа груп недвижими имоти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 39, вх. Б, ет. 8, ап. 39,
с предмет на дейност: посредничество при сделки с
недвижими имоти, финансови и кредитни консултации,
покупко-продажба на недвижими имоти, реклама,
управление на търговски сделки, юридическа, туристическа, маркетингова и инженерингова дейност и
услуги, търговия на едро и дребно, ресторантьорство,
хотелиерство, експорт, реекспорт, СМР и строителство,
транспортни услуги, представителство и агентство и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Монев Желязков и
Катрин Еленкова Цветковска, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
42908
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. № 10299/99 вписа промени за „Алфастройкон
трол“ – ООД: заличава като съдружници Тихомир
Тодоров Гергов и Деница Веселинова Симеонова;
вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла от Тихомир Тодоров Гергов на Емилиян Христов Димов и 33
дружествени дяла от Деница Веселинова Симеонова
на Катя Николова Димова; вписва като съдружник
Емилиян Христов Димов; дружеството ще се управлява
и представлява от Катя Николова Димова; вписва
нов дружествен договор.
42909
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф.д. № 632/2001 вписа промени за „Космо България
Мобайл“ – ЕАД: премества адреса на управление в
София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда
6; вписва изменение на устава съгласно решение на
едноличния собственик от 27.III.2007 г.
42910
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. № 11741/2001 вписа промени за „Галоуей
България“ – ООД: заличава като управител Весела
Огнянова Кюлева; вписва като управител Десислава
Христова Тотева, която ще управлява и представлява
дружеството.
42911
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 12948/2007 вписа промени
за „Виастрой – 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Ботю Георгиев Христов
на Данаил Александров Величков; заличава като
едноличен собственик и управител Ботю Георгиев
Христов; вписва като едноличен собственик и управител Данаил Александров Величков; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Данаил
Александров Величков; премества седалището и
адреса на управление от София, ул. Острец 2, ет. 2,
ап. 3, в Лом, ул. Бор 18; вписва нов учредителен акт.
42912
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13655/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Леи проспектс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Белите брези, ул. Нишава 61,
вх. А, ап. 13, с предмет на дейност: благоустройствени
и комунално-битови дейности, външна и вътрешна
търговия, маркетинг, трансфер и реклама, строителни,
ремонтни и довършителни работи, промишлен и битов
дизайн, производство и търговия със строителни материали, транспортни, туристически (след получаване
на разрешение от компетентните органи), сервизни
и специализирани услуги и дейности, железарски и
дърводелски услуги, производство и преработка на
промишлена, селскостопанска и хранително-вкусова
продукция, суровини и материали, организиране и
осъществяване на спортни, атракционни, делови и
търговски прояви, търгове, изложби, базари. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Тончо Павлов
Стефанов, който го управлява и представлява.
42913
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. № 13402/2007 вписа промени за „Едриан Куинс
бизнес“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Андриана Петрова Чавдарова; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Андриана Петрова Чавдарова на Петър Андонов
Донев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Петър Андонов Донев; дружеството
ще се управлява и представлява от Петър Андонов
Донев; вписва нов учредителен акт.
42914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14839/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Атек инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе, 7 километър,
АТМ център, ет. 3, офис 327, 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 дейност. 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.
42915

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

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. № 8598/2007 вписа промени за „Образцова
аптека Младост, ДКЦ 25“ – 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.
42916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14472/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Елкор“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж.к. Красна поляна 3, бл. 340А, ет. 14,
ап. 54, с предмет на дейност: маркетинг, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство и
посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти,
изграждане на електрически, заземителни и мълниезащитни уредби, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Кирилов Панковски и Михаела Стефанова Цветкова
и се управлява и представлява от Димитър Кирилов
Панковски.
42917
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15551/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вас
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Баба Тонка 36А, с предмет на дейност: строителна и строително-ремонтна
дейност, проектиране, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Иван Симеонов Иванов, който го управлява
и представлява.
42918
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14453/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бръзицов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 719, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: строителство, строително-ремонтна
дейност, външни и вътрешни изолации, търговия със
стоки и услуги на едро и дребно, представителство,
посредничество, консултантска дейност, 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 Петър Мариов Бръзицов,
който го управлява и представлява.
42919
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14881/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Авангардни индустриални
технологии“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Искър 9, Международен търговски
център при БТПП, с предмет на дейност: всякакви
дейности, незабранени със закон, в т.ч. и разработка,
производство и внедряване на енергоспестяващи и
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екологически безопасни технологии и машини за
различните отрасли на индустрията, производство
на електроенергия от традиционни и възобновяеми
източници на енергия, тъговия с електроенергия
на вътрешния и международния пазар, разработка
и внедрявани на нови технологии и оборудване за
ефективно и екологически безопасно използване на
въглищата за производството на електроенергия, в
промишлеността и бита, модернизация на промишлени установки и съоръжения за преминаването
им от използване на по-скъпи видове горива към
използване на местни и вносни въглища, разработка
и внедряване на авангардни технологии, оборудване
и системи за дълбочинна преработка, рециклиране
и утилизация на промишлени и битови отпадъци,
реализация на различни производствени и търговски
проекти в Република България и зад граница, непротиворечащи на законодателството, инвестиционна,
проектантска и производствена дейност в сферата
на промишленото и гражданското строителство,
производството на строителни материали и техника,
търговия на едро и дребно със строителна и автотранспортна техника, ремонтни, пусково-наладъчни,
монтажни и други производствено-конструкторски
работи, покупко-продажба на всякакво движимо и
недвижимо имущество, стоки, механизми и промишлено оборудване, суровини и полуфабрикати, детайли
и резервни части, всякакви търговски сделки и други
законни операции с имущество, в т.ч. и недвижимо,
селскостопанска дейност, преработка и реализация
на селскостопанска продукция, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина с лекарствени средства,
биологически активни добавки, билки, суровини за
фармацевтичната промишленост, изделия с медицинско предназначение и медицинско оборудване в
съответствие с изискванията на законодателството,
оказване на сервизни, транспортни, хотелиерски,
туристически и други услуги, вкл. международен и
професионален туризъм, редакционно-издателска и
полиграфическа дейност, преводаческа дейност, експортни, импортни, лизингови и стокообменни сделки,
а така също и на други външнотърговски дейности,
научноизследователски, проектно-конструкторски
и внедрителски работи и оказване на съответните
услуги, посреднически, дилърски, рекламни, консултационни, маркетингови и други услуги на български
юридически и физически лица и организации, а така
също и на чуждестранни фирми и граждани. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Петров Игнатов, Валерий
Моисеев, Леонид Зарогатский, Владимир Андриенко
и Евгений Горлов и се управлява и представлява от
Иван Петров Игнатов.
42920
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. № 2539/96 вписа промени за „Блез инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 9 дружествени
дяла от Златка Стоянова Симеонова-Петрова на Любомира Любомирова Петрова; Любомир Живков Петров
и Златка Стоянова Симеонова-Петрова прехвърлят
на Любомира Любомирова Петрова притежавания
от тях 1 съсобствен дял; вписва прехвърляне на 9
дружествени дяла от Любомир Живков Петров на
Евгения Любомирова Фокс; вписва като съдружник
Любомира Любомирова Петрова; вписва промяна във
фамилното име на съдружника Евгения Любомирова
Петрова на Евгения Любомирова Фокс; вписва нов
дружествен договор.
42921
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 14912/97 вписа промени за „Семантек
България“ – ООД: заличава като управител Петер
Копеки; дружеството ще се управлява и представлява
от Богомира Корат Копеки и Стоян Павлов Иванов
заедно и поотделно.
42922
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3046/98 вписа промени за „Актив – БГ“ – АД: заличава като член и председател на надзорния съвет
Чаглар Севюктекин и като член на управителния
съвет Гюлбин Багджъ; вписва като председател на
надзорния съвет Сердар Демир, като изпълнителен
член на управителния съвет Мехмет Кескинер и като
изпълнителен директор Халюк Тезлер; дружеството ще
се представлява от Корай Йонашчъ и Мехмет Кескинер заедно или от Мехмет Кескинер и Халюк Тезлер
заедно или от Корай Йонашчъ и Халюк Тезлер заедно.
42923
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 1565/2000 вписа промени
за „Винарска изба – ЛВК Грозден“ – ООД: заличава
като управител Георги Петров Петров; премества
седалището и адреса на управление от София, район
„Възраждане“, бул. Христо Ботев 80, в Бургас, ул.
Трайко Китанчев 57.
42924
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1088/2000 вписа промени за „Алу – пласт“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала от собствени средства
на дружеството от 50 000 лв. на 650 000 лв., разпределен в 650 000 обикновени поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, чрез
издаване на нови 600 000 обикновени поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една; вписва промени в устава на дружеството, приети
с протоколно решение от 15.Х.2007 г. на едноличния
собственик на капитала.
42925
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14901/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Берлинкс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Цар Борис III № 269, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: посредническа дейност при продажба,
покупка, наемоотдаване и/или наемане на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, строителство,
ремонт, реставрация и обзавеждане на недвижими
имоти, консултантска дейност в областта на недвижимите имоти, монтаж и поддръжка на асансьори
и други подемни съоръжения, обучение на кадри в
областта на монтажа, ремонта и поддръжката на
подемни съоръжения, представителство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна
и информационна дейност, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кремена Красимирова Берлин и се управлява и представлява от управителите
Кремена Красимирова Берлин и Станислав Берлин
заедно и поотделно.
42926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15040/2007 вписа в търговския регистър дружество
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с ограничена отговорност „Фасилити мениджмънт
енд сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Раковски 163,
ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба, покупка на недвижими имоти,
строеж и обзавеждане с цел продажба, спедиторска,
комисионна, складова и лизингова дейност, търговско
посредничество и представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица, рекламна
и информационна дейност и предоставяне на други
дейности, сделки с интелектуална собственост, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Таня Найденова Мончева-Памукчиева,
Спаска Василева Славова и Роза Кирилова Стоилова,
която го управлява и представлява.
42927
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. № 13150/2007 вписа промени за „СБИ България“ – ЕООД: заличава като управител Божидар
Димитров Пампулов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Хавиер Герола Чафер.
42928
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15495/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Рефлекс – 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“, кв.
Полигона, бл. 10, вх. 1, ет. 10, ап. 49, с предмет на
дейност: търговска, комисионна, оказионна дейност,
вкл. с колекционерска стойност, всякакви услуги,
незабранени със закон, маркетингови проучвания,
импорт и експорт на автомобили и авточасти, сервизна дейност, ресторантьорство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица и фирми,
както и всякакви незабранени дейности от българското
и международното законодателство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Николина Вачева Начева и Николай Петров Начев,
който го управлява и представлява.
42929
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15168/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Райхолидейгруп – МР“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, кв. Студентски град, бл. 56, вх. А, партер,
с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство,
кетъринг, туристическа и туроператорска дейност (след
лиценз), 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, покупка, обзавеждане, продажба или отдаване
под наем на жилища и търговски обекти, както и
посредническа и консултантска дейност при сделки с
недвижими имоти, комплексна строително-монтажна
дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
рекламна, маркетингова дейност, международен и
вътрешен транспорт – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
която не е забранена със закон и се извършва съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милко Събев Рушанов, който
го управлява и представлява.
42930
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15766/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вики – 05“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, кв. Бенковски, бул. Лазар Михайлов 112,
с предмет на дейност: производство и реализация
на всякакви стоки и услуги за бита, населението,
селското стопанство, транспорта, леката и хранително-вкусовата промишленост, за които не съществува
законова забрана, откриване на магазини за козметика, битови и хранителни стоки, сдружаване с
местни и чуждестранни физически и юридически лица
за осъществяване на взаимноизгодни инициативи,
всякакви други стопански и промишлени дейности,
незабранени със закон, обществено хранене чрез
разкриване на заведения, павилиони, фургони и др.
п., както и разработването им, покупка и строеж
на недвижими имоти с цел продажба и всякаква
друга търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Йорданова Обретенова-Рангелова и Ивайло Рангелов Рангелов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
42931
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.
№ 24360/93 вписа промяна за „Мери – Мар“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, бул. Гоце Делчев, бл. 2,
вх. Г, ап. 92.
42932
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1151/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Гебрюдер
Вайс“ – ЕООД.
42933
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 20811/94 за „К и Х трейдинг“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 50 000 неденоминирани лв. на 5 000 000 неденоминирани лв.; деноминира
капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.
42934
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. № 20811/94 вписа промени за „К и Х трейдинг“ – ООД: заличава като управител Христо Петров
Георгиев; вписва като управител Крум Стефанов
Василев; вписва промяна в предмета на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност
на търговско представителство и посредничество,
транспортна, вкл. международна дейност, информационна, хотелиерска дейност, строителство, покупка
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
вписва промени в дружествения договор; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя Крум
Стефанов Василев.
42935
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. № 11589/2004 вписа промени за „Берг България“ – ЕООД: заличава като управител Ханс
Хайнрих Харлинг; вписва като управител Хайнц
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Рудолф Колгрюбер; дружеството ще се управлява и
представлява от Венелин Здравков Васев и Хайнц
Рудолф Колгрюбер заедно и поотделно.
42936
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. № 5836/2005 вписа промени за „Рийч“ – ЕООД:
вписва като управител Калин Анастасов Стоянов;
дружеството ще се управлява и представлява от управителите Владислава Симеонова Запрянова и Калин
Анастасов Стоянов заедно и поотделно.
42937
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. № 2144/2005 вписа промени за „Овърсийзсейлз
Дот Ком България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Марк Джъстин Елиът на
Стела Миткова Неделчева; вписва като съдружник
и управител Стела Миткова Неделчева; дружеството
продължава дейността си с променено наименование – „М и С кънсалтънтс“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите Марк
Джъстин Елиът и Стела Миткова Неделчева самостоятелно; вписва нов дружествен договор.
42938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 2766/2005 вписа промени за „Сънрайз
холидейс“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 2 050 000 лв. на 10 050 000 лв.,
разпределен в 2050 обикновени поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка
една и 8000 акции на приносител с право на глас с
номинална стойност 1000 лв. всяка една, чрез издаване
на нови 8000 акции на приносител с право на глас
с номинална стойност 1000 лв. всяка една; вписва
промени в устава на дружеството, приети на общото
събрание на акционерите, проведено на 9.V.2007 г.
42939
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7407/2005 вписа промени за „Трайдент“ – АД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 200 000 лв.
на 20 730 000 лв. чрез издаване на 20 530 000 нови
обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва актуализиран
устав на дружеството.
42940
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. № 13022/2005 вписа промени за „Домус
Вивенди“ – ООД: заличава като съдружник „Кампилия“ – С.А., Испания, Валенсия, вписано в търг.
регистър на Валенсия на 6.VIII.1997 г.; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от „Кампилия“ – С.А.,
на Хорхе Хуан Переперес Вентура; вписва като
съдружник Хорхе Хуан Переперес Вентура; вписва
нов дружествен договор.
42941
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. № 3666/2005 вписа промени за „Стандарт
Лизинг“ – ООД: вписва увеличение на капитала от
60 000 лв. на 160 000 лв.; вписва като съдружник Асен
Савков Паскалев; вписва промяна наименованието
на съдружника „С.И.В. консулт“ – ООД, на „Стандарт
Пропърти“ – ООД.
42942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15500/2007 вписа в търговския регистър еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Лега пропъртис
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Македония 15,
вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: консултации
във връзка с покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, счетоводни и консултантски
услуги, преводи от български на чужди езици и от
чужди езици на български (преводаческа дейност),
вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна
дейност и всякакви други дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Марина Методиева Поптодорова-Христова и се управлява и представлява от Пламен Искренов Христов.
42943
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14542/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ромал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев
13А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на
стоки или други вещи с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, информационна дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Маленко Рашев
Ивана и Тома Маленко и се управлява и представлява
от Маленко Рашев Ивана.
42944
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15085/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „С – Д 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. 2, ет. 5, ап. 44,
с предмет на дейност: изготвяне на проекти за жилищни, обществени, административни, промишлени
и селскостопански сгради и съоръжения, авторски
надзор при строителство, строителен надзор, заснемане
на съществуващи сгради и съоръжения, технически
контрол в инвестиционното проектиране и вътрешно
обзавеждане, външна и вътрешна търговия, вкл. на
едро и дребно, реекспорт, организационна, спедиторска дейност, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякакви други дейности
и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Десислава Георгиева Сухарева,
която го управлява и представлява.
42945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15141/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Габро Истърн Юръп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53Е, вх. Б, ет. 6,
ап. 20, с предмет на дейност: търговия със стомана,
производство, вътрешно- и външнотърговска дейност
на едро и дребно, счетоводни и консултантски услуги,
комисионна и оказионна търговия, транспортна, складова, спедиторска дейност, битови услуги, рекламноинформационна, инженерингова дейност, търговско
представителство и посредничество (без процесуално
представителство) на български и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, експорт и реекспорт, както
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и всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Желязко Андонов
Желязков и Жана Желязкова Андонова и се управлява и представлява от Жана Желязкова Андонова.
42984
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14801/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фарма чойс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Радовиш, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: търговия с лекарствени продукти на дребно.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител Дончо
Цанков Дончев, който го управлява и представлява.
42985
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 15092/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ипсо Юре“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ул. Академик Борис Стефанов 1, вх. Б, ет. 4,
ап. 13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, туристически и
транспортни услуги, хотелиерство и туризъм, търговско
представителство и посредничество, мениджмънт, маркетинг, както и всички други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стоян
Евгениев Трайков и се управлява и представлява от
управителя Евгени Панайотов Терезов.
42986
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 12642/94 вписа промени за „Били ентърпрайзис“ – ООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Студентски“,
кв. Мусагеница, бл. 96А, вх. А, ап. 28; вписва промяна
на дружествения договор.
42987
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5501/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „СФИЛМ“ – АД.
42988
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 31.VIII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 3799/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Хидрострой –
София“ – ЕООД.
42989
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. № 27422/92 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Еммис Бългериън бродкастинг“ – АД.
42990
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по
ф.д. № 21247/92 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Единаков и син – Здравка Димитрова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Здравка Рашкова Димитрова на Кристина
Рашкова Димитрова и я вписа като едноличен търговец
с фирма „Единаков и син – Кристина Димитрова“.
42991
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14960/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Верту
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Искър 26, вх. В,
ет. 1, 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 всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Генади Николаев Николов, който го
управлява и представлява.
39728
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14568/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Изострой
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Кирил и Методий
108, с предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни дейности, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хо т ел иерск и, рес т ора н т ьорск и, т у рис т и ческ и,
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
Божидар Анков Каменов, който го управлява и
представлява.
39729
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14743/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Гара“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Драган Цанков 12 – 16, ет. 5,
ап. 29, с предмет на дейност: реклама, маркетинг,
консултантски услуги, сделки с недвижими имоти,
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, 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 Бойко Красимиров Стоянов,
който го управлява и представлява.
39730
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15118/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Флекс
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Драгалевци, ул. 324 № 1,
с предмет на дейност: изграждане и проектиране
на електрически инсталации, търговия с техника
и отдаването є под наем, както и всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Борис Александров Василев, който го управлява и представлява.
39731
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14405/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Балканикастрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза 27, 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
услуги, покупка и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителство на недвижими имоти
с цел продажба, строително-монтажна дейност, инвестиции в областта на строителството и търговия
с недвижими имоти, изпълнение на специализирани проекти в областта на строителството и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ержан Шефтеков Мехмедов и Салиха Юсеинова
Мустафова и се управлява и представлява от Ержан
Шефтеков Мехмедов.
39732
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 14726/2007 вписа в търговския регистър
д ру жест во с ог рани чена о т говорност „Мак ро
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 811,
вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговска дейност, производство и
търговия, внос и износ на всякакви хранителни
и промишлени стоки и услуги, всякакви строителни работи и услуги в страната и в чужбина,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, всякаква вътрешна и международна
транспортна, туристическа и хотелиерска дейност
и всякакви други дейности и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Угур Озге и Ася
Стефанова Лалкова и се управлява и представлява
от Угур Озге самостоятелно.
39733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14696/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Силвия Венева“ – 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 ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Силвия Петрова Венева, която го
управлява и представлява.
39734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14675/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лонджино“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 113А, вх. В, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: графични услуги,
реализация на Интернет сайтове, администрация
на фирмени марки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Маурицио
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Етна и Маурицио Качича, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
39735
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15324/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Белмонт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Цар Иван
Шишман 8, ет. 2, с предмет на дейност: покупка и
продажба на недвижими имоти, маркетинг, строителство и обзавеждане, вътрешна и външна търговия,
сделки с интелектуална собственост и недвижими
имоти, производство и търговия с всякакви стоки
и предмети, незабранени със закон и върху които
не се упражнява монопол от държавата, комисионна, спедиционна, превозна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни услуги, покупки, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Глоубъл Файненшъл кансълтинг“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 16327/2006 по описа на СГС), и се
управлява и представлява от управителя Ивайло
Емилов Тасков.
39736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 13414/2007 вписа промяна за „Сънрайз Синеморец“ – АД: премества седалището и адреса на
управление от Кърджали, бул. Беломорски 42, в
София, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 28,
ет. 2, ап. 5.
39737
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.X.2007 г. по
ф.д. № 13414/2007 вписва прехвърляне на предприятието на „Сънрайз Синеморец“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13414/2007 по описа на СГС), като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Кианоре“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 11425/2007 по
описа на СГС).
39738
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14709/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Роки фърничър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 3,
с предмет на дейност: производство и доставка
на мебели, придобиване на недвижими имоти,
строителство, отдаване на имоти под наем, хотелиерство, ресторантьорство, представителство на
български и чуждестранни фирми в страната и
в чужбина, транспортна дейност, комисионерска
и посредническа дейност, туристически услуги,
туроператор, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Балджит Каур Дилън и Амарбир
Синг Содхи и се управлява и представлява от
Гленда Даниевски.
39739
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14201/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Десити
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, м. „Полигона“, бл. 5, вх. В, ап. 68,
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с предмет на дейност: консултантска дейност и
посредничество в застраховането, съобразени с изискванията на Кодекса за застраховането, пенсионно
и здравно осигуряване, кредитиране, инвестиции
и финанси, дейности, свързани с регистрация, лицензиране и счетоводно обслужване на юридически
лица и организации, дейности, свързани с обучение,
образование и преквалификации, преводи, заверки,
легализации на документи, рекламна и издателска дейност, посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, туроператорска и турагентска
дейност и всякакви дейности в хотелиерството,
ресторантьорството и туризма, предприемачество,
строителство, покупко-продажба, отдаване под наем
и управление на недвижими имоти, производство,
преработка и търговия със стоки на едро и дребно
и свързаните с това дейности, всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Пепа Иванова Чавдарова, която го
управлява и представлява.
39740
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14720/2007 вписа търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбассадор Истейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 18а, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: закупуване, строителство
и продажба на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и комисионерство,
търговска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Ню Хризонс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 482/2007 по описа на
Добричкия окръжен съд), „Аттика“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 483/2007 по описа на Добричкия окръжен
съд), и „Таласа“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 7998/2007
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от Даниела Пламенова Пенчева.
39741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14102/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоконсулт – ВП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Триадица
5Б, ет. 4, офис 410, с предмет на дейност: консултантска, проектантска, проучвателна и внедрителска
дейност (след получаване на съответните лицензии),
екологични експертизи и оценки, комплексно строителство, инженерингова и маркетингова дейност,
туристическа, рекламна и дизайнерска дейност,
производство на стоки с цел продажба, вътрешна
и външна търговия, транспортна и комисионна
дейност, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство, хотелиерство, обществено
хранене, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Величко Димитров Пехливанов, който
го управлява и представлява.
39742
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15108/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейнинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Цар Борис III
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№ 93 – 95, ет. 2, офис 1, с предмет на дейност: организиране и осъществяване на обучения и семинари,
консултантски услуги, 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, както и всякакви други
дейности, разрешени от законодателството при
съобразяване и спазване на всякакви лицензионни
или други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 70 000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петър Ангелов Зюмбилев, който го
управлява и представлява.
39743
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14585/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Олимпия Класик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, бул. П. К. Яворов 6, партер,
с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, проектиране и
строителство в страната и в чужбина, внос, износ,
търговия, рекламна, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
производство, изкупуване, преработка и търговия с
всякакви незабранени със закон стоки, туристическа
и транспортно-спедиторска дейност, производство
на мебели, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Карен
Петросян, Тулешова Айман и Заргарян Григори и
се управлява и представлява от Карен Петросян.
39744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14250/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сара 2006“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Голо бърдо 8, ет. 2, ап. 10, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
търговско и външнотърговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки с интелектуална собственост,
посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговска дейност, внос-износ, бартерни
сделки, както и търговия по Интернет, представителство по международен бизнес и маркетинг,
пазарна информация, всякаква търговска дейност,
услуги в България и в чужбина, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тома Петров Пожарлиев и Здавка Минчева
Пожарлиева и се управлява и представлява от Тома
Петров Пожарлиев.
39745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14543/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ТГМ“ – ООД, със едалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Владайска 58, ет. 3, ап. 8, с предмет на
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дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство (без процесуално),
агентство и посредничество на местни и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, покупка, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир Милчев
Маринов и Здравка Георгиева Христова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
39746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14970/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „България Фарма“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Позитано 14, ет. 2,
с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, внос, износ и търговия
на едро и дребно с лекарствени продукти (след
получаване на съответните разрешителни и лицензии за това), хранителни добавки и стоки за
възрастни, козметични продукти, както и с всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени
със закон, информационна и рекламна дейност,
счетоводна и консултантска дейност, маркетингови
проучвания, организиране на курсове и семинари,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Христов Христов
и Филип Волинов Спасов, които го управляват и
представляват заедно.
39747
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15469/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дес
Ай Интергруп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 1А, ет. 6, ап. 34, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина със зърнени храни,
откриване на заложни къщи, брокерска, счетоводна,
хазартна дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, вътрешно- и
външнотърговски сделки, внос, износ, ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, производство
и търговия с хранителни и нехранителни стоки,
както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ивайло Атанасов Петров, който го
управлява и представлява.
39748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15188/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Футбол шоп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 2,
вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: организиране
и провеждане на състезателни и развлекателни
игри, облози, дейности за реализиране на културни и спортни мероприятия, реклама, както и
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всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Еуропа
Фунги Инк“ – ООД, и Янка Славова Наскова и се
управлява и представлява от Джиовани Казалети.
39749
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15737/20 07 вписа в т ърг овск и я рег истър дружество с ограничена отговорност „Седимент – Брик“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Николай
Хайтов 2, административно-жилищен комплекс
„Дипломат“ – вх. А, партерен етаж, ателие 1, с
предмет на дейност: покупко-продажба на строителни материали, строителство, строително-монтажни
работи, покупки, продажби, наемане и отдаване
под наем на недвижими имоти, добив, обработка
и търговия със скалнооблицовъчни материали и
техни производни, търсене, проучване и добив на
подземни богатства (след получаване на съответните
разрешения и концесии), както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 60 000 лв., със съдружници „Бараж Комплект“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 1198/2000 по описа на СГС), и Райна Николова
Радева и се управлява и представлява от Костадин
Александров Чуклев.
39750

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Консултативния
комитет на италианските предприемачи в България
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението, на
15.Х.2009 г. в 17,30 ч., в София, бул. Драган Цанков
36, Световен търговско център „Интерпред“, зала „София“, при следния дневен ред: 1. доклад на почетния
президент на ККИПБ Негово Високо Превъзходителство посланик на Италия в София Стефано Бенацо
върху състоянието на отношенията между Италия
и България; 2. доклад на председателя на ККИПБ
Маимо Барточи относно дейностите през 2009 г. и
разглеждане на бюджета преди края на мандата; 3.
официално приемане на бюджета до края на 2008 г.
и на неформалния преди приключването на 2009 г.;
4. експозиция и гласуване на изменения на устава на
ККИПБ, както следва: първо изменение: чл. 13.2.г – от
„Всеки асоцииран член се задължава повече да не
заплаща годишния членски внос, чийто размер се
постановява с решение на общото събрание, до два
месеца от датата на изтичане, като новоприетите
членове се задължават да извършат плащането в
срок не по-късно от един месец, считано от датата
на получаване на известие от страна на комитета за
одобрената кандидатура“ на „Всеки асоцииран член
се задължава да заплаща членския внос, одобрен от
общото събрание, не по-късно от 30 дни от датата
на крайния срок, освен в случай на уведомление с
препоръчано писмо, адресирано до директивния съвет
в рамките на 30 дни преди падежа. За новоприетите
членове не по-късно от два месеца, считано от датата
на получаване на известие от страна на комитета за
одобрената кандидатура“; второ изменение: чл. 16.1.а от
„Принадлежността на асоциирания член към комитета
се прекратява с писмено волеизявление, адресирано
до управителният съвет“ на „Принадлежността на
асоциирания член към комитета се прекратява с
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писмено предизвестие чрез препоръчано писмо, адресирано до Управителния съвет“; трето изменение:
допълва се чл. 18.1 с нов текст – буква „е“ със следното
съдържание: „Ефективните органи на управление на
комитета са: а) общото събрание; б) управителния
съвет; в) председател; г) заместник-председател; д)
касиер; е) регионални представители“; четвърто изменение: предлага се следното съдържание на чл. 24.1
„Управителният съвет назначава председателя, двама
заместник-председатели, ковчежника и регионални
представители. Ролята на първи заместник-председател и пълномощията на двамата му заместници се
определят с постановление на управителния съвет“;
пето изменение: „чл. 33. F регионален представител.
Назначаване, правомощия, мандат. 32.1. Регионалните
представители на комитета се назначават от управителния съвет с решение, гласувано от две трети
от присъстващите, между пълноправните членове
на ККИПБ, те трябва да представляват комитета в
географски области със съответната компетентност.
Подобна длъжност е съвместима с тази на съветник.
32.2. Изборът на географските области, в които да
се създаде регионално представителство, се пада на
Управителния съвет, приет с решение, гласувано
от две трети от присъстващите. 32.3. Регионалният
представител е длъжен да представлява комитета
пред институциите и предприемаческите компетентни среди. В допълнение регионалният представител
има задачата да поддържа контактите със и между
членовете на ККИПБ от територията от своята собствена компетентност, както и да докладва на съвета
нуждите, предложенията, изказванията на членовете в
този район. На регионалните представители могат да
бъдат приписани отговорности, програмните действия
на сдружението. 32.4. Регионалният представител е в
състояние с одобрението на управителния съвет да
установят с техни собствени разноски представителство на комитета. 32.5. Регионалният представител
провежда длъжност за срок до три години и не повече
от разпускането на управителния съвет, който го е
назначил. Регионалният представител може да бъде
назначен отново на втори мандат. 32.6. Управителният
съвет може да отнеме мандата на регионалния представител по свое усмотрение с решение, гласувано и
прието от две трети от присъстващите“; 5. избиране
на нов директивен съвет; 6. други. В случай че в
първия указан час не се установи необходимият за
провеждането кворум от членове на ККИПБ, общото събрание ще се свика повторно точно след един
час – 18,30 ч., на същото място и при запазване на
същия дневен ред независимо от броя на присъстващте. Законният брой, който ще се вземе предвид,
ще бъде половината + 1 от членовете на ККИПБ,
чиято цялостна бройка е 184.
10679
9. – Управителният съвет на Асоциацията на
преводачите на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на асоциацията на
17.Х.2009 г. в 10 ч., в преводачницата на ул. Златовръх
34, София, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в устава на АП; 2. приемане на промени в
етичните правила на АП; 3. избор на нови членове
на УС поради отвод на настоящи членове; 4. отчет
за финансовото състояние на асоциацията; 5. утвърждаване на новоприети членове на АП; 6. разни.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе в 11 ч. същия ден и на
същото място независимо от броя на присъстващите
членове на асоциацията.
10666
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9. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в
Република България – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.XI.2009 г. в 9,30 ч.
в заседателната зала на хотел „Санкт Петербург“,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на УС на НАПОС за 2008 г.; 2. отчет за работата на
КС на НАПОС за 2008 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на НАПОС за 2008 г.; 4. приемане
на бюджета на НАПОС за 2010 г.; 5. приемане стратегически и работен план на НАПОС за 2010 г.; 6.
промени в състава на УС и КС на НАПОС. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10792
1. – Управителният съвет на Българската асоциация
на професионалните готвачи – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.Х.2009 г. в 10 ч. в София, бул.
Мария-Луиза 77, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане и изключване на членове на сдружението; 2.
приемане на отчет на управителния съвет за дейността на сдружението; 3. освобождаване от отговорност
членовете и председателя на управителния съвет на
сдружението за дейността през отчетния период; 4.
освобождаване от длъжност поради изтекъл мандат
членовете на управителния съвет на сдружението; 5.
избор на нови членове и председател на управителния
съвет на сдружението; 6. промени в устава на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10648
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищен футболен клуб „Ботев – 57 СУ“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.Х.2009 г. в 10 ч. в
София, район „Красна поляна“, ул. Иван Перчемлиев
41, при следния дневен ред: 1. изменения в устава на
сдружението; 2. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в общото събрание
лично или чрез техен изрично упълномощен представител. Регистрацията на членовете за участие в
събранието ще се извърши същия ден от 9 до 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред и ще се счита
за редовно независимо от броя на присъстващите
членове. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на членовете в канцеларията на
сдружението на адрес – София, район „Красна поляна“,
ул. Иван Перчемлиев 41.
10650
1. – Управителният съвет на Българската федерация по риболовни спортове (БФРС) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 21.Х.2009 г. в 11 ч. в
София, бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и прекратяване членството за членове на сдружението;
2. приемане отчета за дейността на управителния съвет
и контролния съвет; 3. освобождаване от отговорност
членовете и председателя на управителния съвет за
дейността им през 2009 г.; 4. изменения и допълване на устава; 5. избор на членове и председател на
управителния съвет, председател и членове на контролния съвет; 6. вземане решение относно размера
на членския внос и срока за неговото плащане; 7.
приемане на бюджет за 2010 г.; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение
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на членовете в счетоводството на сдружението, София,
бул. Витоша 31 – 33, ет. 4, стая 402, всеки работен ден
след 11.ІХ.2009 г. от 10 до 16 ч. Поканват се всички
членове да участват в общото събрание чрез избран
от тях делегат или чрез свой представител по съдебна регистрация. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в деня на събранието в 10 ч. и ще
приключи в 11 ч. срещу представяне на лична карта,
удостоверение за актуално състояние и документ за
овластения представител за юридическите лица. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
10663
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт
по публична администрация на сигурността“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 25.Х.2009 г. в 10 ч. в седалището на фондацията в София, ул. Проф. Цветан
Лазаров 18, при следния дневен ред: 1. приемане на
промени в състава на управителния съвет; 2. промени в устава; 3. приемане на промени в годишната
програма за дейността на сдружението. При липса
на кворум събранието ще се проведе при условията
на чл. 27 ЗЮЛНЦ в 11 ч. същия ден.
10651
93. – Управителният съвет на сдружение „Българска браншова камара – машиностроене“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.Х.2009 г. в 9,30 ч. в София, „Централ хотел
Форум“, бул. Цар Борис ІІІ № 41, зала „Централ“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет и браншовата камара за периода
май 2008 г. – септември 2009 г.; 2. отчет за дейността
на контролния съвет; 3. приемане основни насоки за
дейността на браншовата камара за периода октомври
2009 г. – 2010 г.; 4. утвърждаване на отчета за изпълнение на бюджета на браншовата камара за 2008 г.
и приемане на бюджет за 2009 и 2010 г.; 5. частични
промени в устава на браншовата камара и в състава
на управителния съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 10,30 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
10667
1. – Управителният съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.Х.2009 г. в 10 ч. в София, ул. Златовръх
1, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет за периода януари
2008 г. – януари 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на управителния съвет за
периода януари 2008 г. – януари 2009 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет за 2008 г. на БАСЗЗ;
проект за решение – ОС приема годишния финансов
отчет за 2008 г. на БАСЗЗ; 3. приемане на бюджета
за 2009 г.; проект за решение – ОС приема бюджета
за 2009 г.; 4. приемане на нов член на управителния
съвет; проект за решение – ОС приема нов член на
управителния съвет, предложен на общото събрание;
5. приемане на промени в устава на БАСЗЗ; проект
за решение – ОС приема промени в устава на БАСЗЗ,
предложени на общото събрание; 6. други. Поканват
се всички членове на БАСЗЗ да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез редовно
упълномощен представител. Право на глас в общото
събрание имат всички членове на БАСЗЗ. Членовете
на БАСЗЗ – юридически лица, се представляват от
законните им представители, които се легитимират
с удостоверение за актуална регистрация и документ
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за самоличност. Членовете на БАСЗЗ – физически
лица, се легитимират с документ за самоличност.
Пълномощниците на членовете на БАСЗЗ трябва да
са упълномощени с изрично писмено нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на БАСЗЗ, и да се легитимират с документ за
самоличност, както и да представят удостоверение за
актуална регистрация на упълномощителя, когато той
е юридическо лице. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на членовете
на БАСЗЗ в седалището и адреса на управление на
дружеството в София, район „Триадица“, бул. България 49, Бизнес център „Витоша“. При поискване те
се представят на всеки член безплатно. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 11 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
10677
1. – Управителният съвет на сдружение „Инфанта – АОПМО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.Х.2009 г. в 10 ч. в офиса
на сдружението – София, район „Средец“, ул. Калоян
8, ет. 2, офис 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишните отчети за дейността на сдружението и
управителния съвет; 2. приемане на основни насоки
на дейността и бюджет на сдружението; 3. изменения и допълнения на устава; 4. избор на органи на
управление на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
10688
1. – Управителният съвет на сдружение „Български дамски автомобилен клуб „Класик“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на сдружението на 2.XI.2009 г.
в 17,30 ч., в София, ж.к. Света Троица, бул. Сливница,
бл. 173, вх. В, ет. 9, ап. 88, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на управителния съвет; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. освобождаване на
секретаря на сдружението и избор на нов; 4. обсъждане на промени в устава на сдружението; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10741
1. – Изпълнителното бюро на ПП „Движение Нашият град“ – Варна, с решение от 22.VІІІ.2009 г. на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква политическия съвет на
партията на 21.Х.2009 г. в 9 ч. във Варна, бул. Христо
Ботев 3А, в сградата на бизнес хотел „Golden Tulip“
(зала „Миро“), при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на изпълнителното бюро на ПП „Движение Нашият град“ за изминалата политическа година;
2. обсъждане на доклада от политическия съвет; 3.
обсъждане на проект за изменение и допълнение на
устава на ПП „Движение Нашият град“; 4. изменение
и попълване състава на изпълнителното бюро на ПП
„Движение Нашият град“ и на политическия съвет на
ПП „Движение Нашият град“; 5. разни.
10733
1. – Управителният съвет на сдружение „Витания – ЕМЦ“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.Х.2009 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Опълченска 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на управителния
съвет; 2. избор на нов управителен съвет; 3. промени
в устава; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10644
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1. – Управителният съвет на сдружение „Блек Сий
Дайв Одесос“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.X.2009 г. в 16,30 ч. във Вар
на, в сградата на Курортно строителство, бул. Генерал
Колев 92, ет. 1, зала 101, при следния дневен ред: 1.
докладване молбата на Мартин Христов за освобождаването му в качеството на член на сдружението и
член и секретар на управителния съвет; 2. докладване
молбата на Галина Христова за освобождаването є
в качеството на член на сдружението и на член на
управителния съвет; 3. докладване молбата на Станимир Бурназов за освобождаването му в качеството на
член на сдружението и член на управителния съвет;
4. освобождаването в качеството на членове на сдружението и членове на управителния съвет на Мартин
Христов, Галина Христова и Станимир Бурназов; 5.
избор на нови членове на управителния съвет; 6. други
въпроси. Поканват се всички членове на сдружението
и заинтересувани лица да участват в обсъждането на
въпросите по дневния ред. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10753
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство при целодневна детска градина „Успех“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 2.ХІ.2009 г. в 18 ч. във
Варна, ул. Петко Стайнов 3 (седалището на сдружението), при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
периода 1.І.2008 г. – 31.ХІІ.2008 г.; 2. приемане на нови
членове на настоятелството; 3. избор на председател,
касиер и секретар на настоятелството; 4. приемане
на план за работа през 2009 г.; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са на разположение на всички членове
в седалището на сдружението.
10645
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб „Престиж“ – Велико Търново, ул. Стара планина
8А, регистрирано по ф.д. № 1060/2006 г., на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 30.Х.2009 г. в 10 ч. по седалището
и адреса на управление на сдружението при дневен
ред – вземане на решение за преобразуване на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред.
10664
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенис
клуб „Престиж“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 31.Х.2009 г. в 15 ч. по седалището и
адреса на управление на сдружението – Велико Търново, ул. Мария Габровска 2А, при дневен ред – вземане на решение за вливане в сдружение „Тенис
клуб „Престиж“, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Стара планина 8А, регистрирано
по ф.д. № 1060/2006 на ВТОС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
10665
20. – Управителният съвет на сдружение КСАБ
„Акро – арт“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 30.Х.2009 г. в 18 ч. в спортното хале
на стадион „Христо Ботев“ в Габрово при следния
дневен ред: 1. промяна в устава на сдружението; 2.
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избиране и освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
10712
21. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на дейците на културата“ – Етрополе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.Х.2009 г. в 18,30 ч. в помещението на Клуба на
дейците на културата, пл. Зольовец, Етрополе, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за 2008 – 2009 г.; 2. доклад на контролния
съвет; 3. промени в устава на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
10646
1. – Управителният съвет на сдружение „Златна
Странджа“ – Малко Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.X.2009 г. в 10 ч.
в Малко Търново, ул. България 11, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението; 2. избор
на управителен съвет; 3. изключване на членове; 4.
приемане на нови членове; 5. приемане на промени
в дружествения договор; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
10675
1. – Управителният съвет на Баскетболен клуб
„Монтана – 2003“, Монтана, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
3.ХІ.2009 г. в 13 ч. в Монтана, ул. Иван Давидков 2,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на нови членове; проект за решение – ОС
приема предложените от управителния съвет нови
членове на клуба; 2. вземане на решение за промяна
в устава на клуба; проект за решение – ОС приема
предложения от управителния съвет проект за промяна в устава на клуба; 3. вземане на решение за
промяна в състава на управителния съвет; проект за
решение – ОС освобождава „АИТ“ – ООД, Монтана,
„Дейзи“ – ЕООД, Монтана, „Алфа газ“ – ООД, Монтана,
Кирил Георгиев Ангелов и Емилиян Иванов Стоянов
като членове на управителния съвет; приема Крум
Петров Христов, Пламен Иванов Ваков и Александър
Петров Личев за членове на управителния съвет. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10678
1. – Управителният съвет на сдружение „Боксов
клуб „Пещера“, Пещера, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.Х.2009 г. в 10 ч. в Пещера,
ул. Беглика 4, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на изменения и допълнения в устава на сдружението
относно броя на членовете на управителния съвет и
начина на вземане на решения на УС при равенство
на гласовете; 2. запознаване на ОС на сдружението
с новоизбрания председател на сдружението, който
ще представлява и управлява сдружението при отношенията с трети лица; 3. разни. Материалите за
обсъждане на общото събрание са на разположение
в седалището на сдружението в Пещера, ул. Беглика
4. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10742
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1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен
клуб „Белите орли“ – Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
6.ХІ.2009 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Ал. Стамболийски
20, стадион „Белите орли“ – административна сграда, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на клуба; 2. приемане на
решение за разпореждане с активи на сдружението;
3. приемане на решение за участие на сдружението
като акционер в новоучредяващо се акционерно дружество и записване на акции от капитала му; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
10662
1. – Управителният съвет на сдружение „Национална
асоциация по рибарство и аквакултури в България
„НАРИБА – БГ“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.X.2009 г. в 11 ч. в Пловдив,
заседателна зала на ул. В. Левски 248, при дневен ред:
1. информация и решения за организационното и финансовото състояние на сдружението; 2. частичен избор
на членове на УС и на КС на сдруженито; 3. приемане
на изменения и допълнения на устава; 4. вземане на
решение за откриване на процедура за признаване на
сдружението по реда на Регламент № 104/2000 на ЕС;
5. информация и дискусия за пазарната ситуация в
страната и прилагането на Оперативната програма за
развитието на сектор рибарство; 6. разни. При липса
на кворум събранието ще се проведе с присъстващите
членове един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
10647
1. – Управителният съвет на сдружение „Ротари
клуб – Самоков“ – Самоков, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 3.ХІ.2009 г. в 18 ч. в офиса на
клуба – Самоков, бул. Искър 42, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през
2008 г.; 2. приемане на нов устав на сдружението;
3. промяна на адреса на управление на сдружението; 4. промени в броя на членовете и състава на
управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум
ОС ще се проведе същия ден и място в 19 ч. при
същия дневен ред. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието.
10676
1. – Управителният съвет на „Клуб на гълъбовъдите на спортни гълъби „Мираж“, Свиленград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.X.2009 г. в 10 ч. в Свиленград, ул. Иван Вазов 23,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
на членовете на УС на клуба поради изтичане на мандата им; 2. избор на нов управителен съвет на КГСГ
„Мираж“ – Свиленград; 3. избор на нов председател на
управителния съвет на КГСГ „Мираж“ – Свиленград;
4. избор на ново седалище и адрес на управление на
сдружение КГСГ „Мираж“ – Свиленград. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10643
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10. – Управителният съвет на фондация „Център
за младежки инициативи – Търговище“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.Х.2009 г. в
18 ч. в офиса на фондацията в Търговище, ул. Велико
Търново 2, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на управителния съвет и избор на нови
членове на управителния съвет на фондацията; 2.
освобождаване на контролна комисия и избор на
нови членове на контролна комисия на фондацията;
3. освобождаване на финансово отговорно лице на
фондацията; 4. промяна на устава на фондацията;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
10713
20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Марина“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.X.2009 г. в 17,30 ч.
в Хасково, ул. Славянска 52, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за закриване на сдружение
„Марина“; 2. назначаване на ликвидационен съвет; 3.
определяне на срок за действие на ликвидационния
съвет; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10714
9. – Управителният съвет на клуб по конен спорт
„Херос“, с. Войводиново, област Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 31.VІІІ.2009 г. свиква
общо събрание на 6.ХІ.2009 г. в 17,30 ч., в сградата
на ККС „Херос“, с. Войводиново, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на ККС „Херос“
за периода 1.І.2005 г. до 31.ХІІ.2008 г.; 2. отчет за
финансовата дейност на клуба; 3. избор на ръководни
органи – управителен съвет и контролен съвет. При
липса на кворум събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10754
Ана Любчева Христова-Колева – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация за защита на финансовите интереси на Европейския съюз – София, в
ликвидация по ф.д. № 7534/2001, на основание чл. 14
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10689
Емил Христов Христов – управител и ликвидатор
на „Майа“ – ООД, Варна, с ЕИК 103721622, в ликвидация по ф. д. № 3693/93 на ВОС, кани всички
кредитори на дружеството да се явят на актуалния
адрес на управление на дружеството – бул. Радост,
бл. 51, вх. Г, ап. 83, и да предявят претенциите си в
6-месечен срок от датата на обнародване на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“.
10715
Йозджан Расим Мехмед – ликвидатор на фондация „Евромисия“, Хасково, в ликвидация по ф. д.
№ 221/2005, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с
чл. 14 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондация „Евромисия“ – в ликвидация, да предявят своите вземания в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”.
10668
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