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 Постановление № 224 от 16 сеп
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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 317
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между
Република България и Федерална република
Германия за сътрудничество в борбата с транс
граничната злоупотреба при обезщетения и
вноски за социална сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при нелегал
на трансгранична временна заетост, приет от
ХLI Народно събрание на 16 септември 2009 г.
Издаден в София на 24 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Репу
блика България и Федерална република Гер
мания за сътрудничество в борбата с транс
граничната злоупотреба при обезщетения
и вноски за социална сигурност от заетост
и с нерегистрираната заетост, както и при
нелегална трансгранична временна заетост
Член единствен. Ратифицира Договора
между Република България и Федерална репуб
лика Германия за сътрудничество в борбата с
трансграничната злоупотреба при обезщетения
и вноски за социална сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при нелегална
трансгранична временна заетост, подписан на
12 ноември 2008 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 16 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11133

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета и
имуществото на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да из
върши одит на финансовото управление на
бюджета и имуществото на Предприятието
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за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС) за периода
2005 г. – 2009 г.
2. Срокът за внасяне в Народното събрание
на заключителния доклад на Сметната палата
е 31 януари 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 23 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11202

РЕШЕНИЕ
за възлагане на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета
и имуществото на Държавен фонд „Земеделие“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит на финансовото управление на бюджета и
имуществото на Държавен фонд „Земеделие“
за периода 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г.
2. Срокът за внасяне в Народното събрание
на заключителния доклад на Сметната палата
е 31 януари 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 23 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11203

РЕШЕНИЕ
по Отчета на Съвета за електронни медии за
2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията
РЕШИ:
Приема за сведение Отчета на Съвета за
електронни медии за 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 24 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11232

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

по Годишния финансов отчет и Отчета за
изпълнението на бюджета на Комисията за
финансов надзор за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 29, ал. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор
РЕШИ:
Приема Годишния финансов отчет и Отчета
за изпълнението на бюджета на Комисията за
финансов надзор за 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съ
брание на 24 септември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11233

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 323
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобож давам бригаден генера л Иван
Николаев Мечков от длъжността директор
на служба „Военна полиция“.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на отбраната.
Издаден в София на 25 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

11295

УКАЗ № 324
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам полковник Данчо Димитров
Дяков на длъжността директор на служба
„Военна полиция“.
Изпълнението на указа възлагам на минис
търа на отбраната.
Издаден в София на 25 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11296
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 25 септември 2009 г.
Председателят на Конституционния съд
на Република България на основание чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 11, ал. 1 и 3 от Закона за
Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратени поради изтичане
на определения срок мандатите на съдии от
Конституционния съд, считано от 9 октомври
2009 г., както следва:
От квотата на Народното събрание:
1. Васил Стоянов Гоцев
От квотата на Президента на републиката:
1. Снежана Арсова Начева
От квотата на Съдебната власт:
1. Румен Петров Янков
2. Людмил Нейков Нейков
Председател Р. Янков
11239

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Тарифата за държавните такси, съ
бирани от Агенцията по вписванията, приета с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г. и
бр. 39 от 2009 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се раздел IIб:
„Раздел IIб
Такси, събирани по Семейния кодекс
Чл. 16ж. (1) За извършване на устни справ
ки, предоставени присъствено в службата по
регистрация, се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или по акт за
сключен граждански брак – 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна
справка по т. 1 – 2 лв. за първа страница и по
0,5 лв. – за всяка следваща.
(2) За неприсъствена справка, предавана чрез
отдалечен достъп до централния електронен
регистър по чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс,
се събира такса 1 лв.
Чл. 16з. (1) За издаване на удостоверение
за регистрирания режим на имуществените
отношения, избран от съпрузите, се събира
такса 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за
всяка следваща.
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(2) Когато с едно заявление се иска удосто
верение за регистрирания режим на имущест
вените отношения на повече от едно лице или
по повече от един акт за сключен граждански
брак, се издават отделни удостоверения, за
всяко от които се събира таксата по ал. 1.
Чл. 16и. Когато държавната такса е за
платена по електронен път, в службата по
регистрация се представя заверено копие
от електронния документ, възпроизведен на
хартиен носител, заверен от заявителя.“
2. В чл. 17 думите „раздели I, II и IIа“ се
заменят с „раздели І, ІІ, ІІа и ІІб“.
3. В параграф единствен от заключителната
разпоредба след думите „Закона за регистър
Булстат“ се поставя запетая и думите „и чл. 12,
ал. 1 от Закона за търговския регистър“ се
заменят с „чл. 12, ал. 1 от Закона за търговския
регистър и чл. 19, ал. 4 от Семейния кодекс“.
§ 2. В част „Г. Такси, събирани от Минис
терството на правосъдието“ от Тарифа № 1
към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прок у рат у рата,
следствените служби и Министерството на
правосъдието, одобрена с Постановление № 167
на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г.,
бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г.,
бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20
от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 19 и 89
от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 6 и 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35,
75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от
2008 г. и бр. 39 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 62а се изменя така:
„62а. (1) За даване на съгласие за осиновя
ване от министъра на правосъдието по чл. 117,
ал. 1 от Семейния кодекс – 50 лв.
(2) За разглеждане на заявление за изда
ване на разрешение за посредничество при
международно осиновяване по чл. 121, ал. 1
от Семейния кодекс – 300 лв.“
2. Създават се т. 62м и 62н:
„62м. За издаване на удостоверение за
юридическа правоспособност по чл. 301 от
Закона за съдебната власт – 12 лв.
62н. За издаване дубликат на удостовере
нието по т. 62м – 6 лв.“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за изменение на Постановление № 71 на Ми
нистерския съвет от 2005 г. за създаване на
Междуведомствен съвет по участието на Репу
блика България в НАТО (обн., ДВ, бр. 36 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26 от
2006 г., бр. 34, 44, 53 и 64 от 2008 г. и бр. 71
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „заместник министър-пред
седателят и министър на вътрешните работи“ се
заменят с „министърът на външните работи“.
2. В ал. 6 думите „началника на Генерал
ния щаб на Българската армия“ се заменят с
„началника на отбраната“, а след думите „Ми
нистерството на отбраната“ се поставя точка и
текстът до края се заличава.
3. В ал. 7 думите „Комисията по външна
политика, отбрана и сигурност“ се заменят с
„Комисията по външна политика и отбрана“ и
запетаята след тях се заменя със съюза „и“, а
думите „и Комисията по европейска интегра
ция“ се заличават.
§ 2. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „заместник министър-пред
седателя“ се заменят с „министъра на външните
работи“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11156

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за отменяне на Постановление № 299 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване
на Координационен съвет за информационно
общество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Отменя се Постановление № 299 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване
на Координационен съвет за информационно
общество (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; изм.,
бр. 78, 83 и 96 от 2005 г.).

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

11155
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за приемане на Наредба за реда за изплащане
от държавата на присъдена издръжка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за изплащане от държавата на присъдена
издръжка.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за изплащане от
държавата на присъдена издръжка, приета с
Постановление № 288 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 117 от 2002 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за реда за изплащане от държавата на при
съдена издръжка
Чл. 1. С наредбата се определя редът за из
плащане от държавата на присъдена издръжка.
Чл. 2. (1) Държавата чрез общините из
плаща издръжката, присъдена в полза на
български гражданин, която не се изплаща
редовно от длъжника по образуваното изпъл
нително дело.
(2) Издръжката не се изплаща редовно,
когато по изпълнителното дело не постъпват
суми за пълния размер на две или повече
месечни вноски, въпреки че е наложен запор
върху трудовото възнаграждение или друго
вземане на длъжника и че са предприети други
изпълнителни действия върху имуществото му.
(3) Изплащаната от държавата чрез общи
ните издръжка е за сметка на неизправния
длъжник и е в размер, определен в съдебното
решение, но не повече от максималния размер,
определян ежегодно със закона за държавния
бюджет на Република България.
(4) Държавата не изплаща лихви върху
просрочените месечни вноски за издръжка,
както и разходи (такси и разноски) по исковия
и изпълнителния процес.
Чл. 3. (1) Съдебният изпълнител съставя
констативен протокол в два екземпляра, когато
установи обстоятелства по чл. 152, ал. 2 и 3
от Семейния кодекс.
(2) В протокола се посочват номерът и
датата на образуване на изпълнителното дело,
трите имена и адресите на длъжника и на
взискателя, месечният размер на присъдената
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издръжка, времето, за което не е изплатена
издръжката, и документите, удостоверява
щи обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 и 3 от
Семейния кодекс.
Чл. 4. (1) Общината изплаща неизплате
ната издръжка по писмено искане на взис
кателя. Искането се подава чрез съдебния
изпълнител, при който е образувано изпъл
нителното дело, до общината по постоянния
адрес на взискателя.
(2) Съдебният изпълнител изпраща искане
то по ал. 1 на общината по постоянния адрес
на взискателя в 10-дневен срок от постъпването
му, ако са налице обстоятелствата по чл. 152,
ал. 2 и 3 от Семейния кодекс.
(3) Към искането се прилагат единият ек
земпляр от протокола по чл. 3 и декларация
от взискателя, че не е получавал суми за из
дръжка направо от длъжника за посочения в
искането и протокола период, както и копия от
документите, удостоверяващи обстоятелствата
по чл. 152, ал. 2 и 3 от Семейния кодекс.
Чл. 5. (1) Издръжката се изплаща от общи
ната ежемесечно на взискателя в размера по
чл. 2, ал. 3 считано от 1-во число на месеца,
следващ месеца, през който е образувано
изпълнителното дело.
(2) Преди всяко изплащане на издръжката
взискателят е длъжен да попълни декларация,
че за конкретния период от време не е полу
чавана издръжка от длъжника.
(3) Невъзможността изплатените средства
да се възстановят на държавата не е основание
да се отказва изплащането на присъдената
издръжка.
(4) В 3-дневен срок от изплащането на из
дръжката на взискателя общината уведомява
писмено съдебния изпълнител за извършеното
плащане и за неговия размер.
(5) На всеки 6 месеца взискателят по
изпълнителното дело представя в общината
удостоверение от съдебния изпълнител, че е
поискал извършване на проверка на обстоя
телствата по чл. 152, ал. 2 и 3 от Семейния
кодекс.
(6) Общината преустановява изплащането
на издръжката при непредставяне на удосто
верението по ал. 5.
Чл. 6. Когато длъжникът започне редовно
да изплаща издръжката или тя редовно се
събира по принудителен ред, съдебният из
пълнител съобщава на общината да прекрати
превеждането на сумите.
Чл. 7. (1) Сумите за изплащане на издръж
ката се осигуряват ежегодно в общодържавните
разходи на централния бюджет.
(2) С р едс т в ат а по а л. 1 с е п р едо с т а в я т
н а о б щ и н и т е в ъ з о с нов а н а д ейс т ви т е л но
и з в ършен и т е р а з ход и по р ед а , оп р ед е лен
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о т М и н ис т е р с к и я с ъ в е т, з а и з п ъ л нен ие т о
на д ържа вни я бюд жет за съо т вет ната
г од и н а .
Чл. 8. Платената от държавата издръжка
не освобождава неизправния длъжник. Той е
задължен да я възстанови заедно със законната
лихва по бюджета на общината, изплатила
издръжката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) До определянето със закона за
държавния бюджет на Република България
за съответната година на максимален раз
мер на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1
държавата изплаща за сметка на неизправния
длъжник присъдената издръжка в размер,
определен със съдебното решение, но не по
вече от 80 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и по висящите
изпълнителни дела и преписки, образувани
до 1 октомври 2009 г.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 152, ал. 7 от Семейния кодекс.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на правосъдието и на министъра
на финансите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври
2009 г.
11158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227

ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Правилни
ка за прилагане на Закона за контрол над
взривните вещества, огнестрелните оръ
жия и боеприпасите, приет с Постановление
№ 169 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г., бр. 24
и 111 от 2003 г.; Решение № 963 на Върховния
административен съд от 2004 г. – бр. 12 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 15, 78 и 96 от 2005 г.,
бр. 66 от 2006 г.; попр., бр. 68 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 16 и 32 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г.
и бр. 37 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 ал. 7 се отменя.
§ 2. В чл. 28 след думите „Министер
ството на транспорта“ се поставя запетая и
се добавя „информационните технологии и
съобщенията“.
§ 3. В чл. 29а, ал. 5 след думите „Минис
терството на транспорта“ се поставя запетая
и се добавя „информационните технологии и
съобщенията“.
§ 4. В чл. 62, ал. 1 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
§ 5. В чл. 63 ал. 1 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

„(1) Разрешения за внос и износ на взривни
вещества за граждански цели, на огнестрел
ни оръжия и боеприпаси с ловно, спортно и
културно предназначение за търговски цели
по реда на чл. 20 ЗКВВООБ (приложение №
1) се издават при наличие на разрешение,
издадено от Междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11159

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 1 септември 2009 г.
за придобиване на квалификация по профе
сията „Лаборант“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държав
ното образователно изискване (ДОИ) за при
добиването на квалификация по професията
524040 „Лаборант“ от област на образование
„Техника“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изис
кване за придобиването на квалификация
по професията 524040 „Лаборант“ съгласно
п ри ложението оп редел я изиск вани я та за
придобиването на трета степен на профе
сионална квалификация за специалностите
5240401 „Технологичен и микробиологичен
контрол в химични производства“, 5240402
„Технологичен и микробиологичен контрол в
хранително-вкусови производства“ и 5240403
„Контрол на качеството в металургията“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите по чл. 2.
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(2) Документацията по ал. 1 за професи
онално образование се разработва от Ми
нистерството на образованието, младежта и
науката, а за професионално обучение – от
обучаващата институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професио
нална подготовка в края на обучението по
професията, което гарантира на обучаемия
възможност за упражняване на професията
524040 „Лаборант“.
(2) Държавното образователно изисква
не за придобиването на квалификация по
професията „Лаборант“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго т овка за п рофеси я
та, както и задължителната чуждоезикова
подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължи
телна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компе
тенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се фор
мира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, резултатите
от ученето, изискванията към материална база
и изискванията към обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лицата, които са приети за обучение
до учебната 2003/2004 г., включително по
специалности и професии от професионал
но направление „Химични продукти и тех
нологии“ от Списъка на специалностите и
професиите за професионалните училища на
Министерството на образованието, науката и
културата от 1993 г., се обучават и завърш
ват обучението си по учебните планове и
учебните програми, които са действали при
постъпването им.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Й. Фандъкова
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Лаборант“
Професионално направление:
524
Химични продукти и технологии
Наименование на професията:
524040

Лаборант

Специалности:
5240401

5240402

5240403

Степен на професионал
на квалификация:
Трета

Технологичен и
микробиологичен
контрол в химични
производства
Технологичен и
Трета
микробиологичен
контрол в
хранително-вкусови
производства
Контрол на
Трета
качеството в
металургията

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минималното входящо
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За професионално образование по професи
ята „Лаборант“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация минималното
входящо образователно равнище е завършен VII
клас или основно образование, а за професио
нално обучение – завършено средно образование
или придобито право за явяване на държавни
зрелостни изпити.
За п рофесиона л но обра зова н ие по п ро 
фесията „Лаборант“ с придобиване на втора
степен на професионална квалификация ми
нималното входящо образователно равнище е
завършен V II к лас или основно образование,
а за професионално обу чение – завършени Х
или ХI к лас, придобито право за явяване на
д ържавни зрелост ни изпи т и за завършване
на средно образование или завършено средно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Лаборант“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква обучаваните да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация по професии от професионално
направление „Химични продукти и технологии“
или професионален опит по професии от про
фесионалното направление.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упраж
няване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Лаборан т ът, п ри доби л т рета к ва лифика
ц ион на с т епен, може да рабо т и в х и м и че
ската, х ранително-вк усовата промишленост,
преработвателните производства към нея и в
металургията. В тези производства процесите
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протичат при строго установени технологични
режими и при спазване изискванията за защита
на околната среда.
Възможностите за професионална реализа
ция на лаборантите се свързват с производства
в областта на органичния и неорганичния син
тез, силикатните технологии, технологичния и
микробиологичния контрол във всичките му
аспекти (полимерно-преработвателната про
мишленост, фармаци ята, производството на
парфюмери я и козметика, биот ехнологиите,
преработката на целулоза, битовата химия и
др.). Лаборантът може да се реализира в хра
нително-вкусовите производства, както и във
вино- и тютюнопроизводството, в областта на
обществените услуги, в контролни органи – на
пример в митнически служби, осъществяващи
контрол върху качеството на вноса и износа
на суровини и продукти с различно предназна
чение. Той трябва да: разбира и интерпретира
резултатите от химичен, микробиологичен и
физи кох и м и чен а на л из и кон т рол, разби ра
принципите на работа на прибори, апарати,
оборудване, познава и прилага разнообразни
методи, използвани при провеж дане на раз
личните видове анализи, проверява верността
на резултатите от анализите и прави отчети
съгласно регламентираните процеду ри.
Лаборантът поема отговорност за подготовка
та и осъществяването на химико-технологичен и
микробиологичен контрол в съответните техно
логични процеси, като организира и контролира
работата на екипа. Успешното упражняване на
професията изисква лаборантът да притежава
високо чувство на отговорност, концентрация на
вниманието и наблюдателност, дисциплинираност,
готовност за точно спазване изискванията за ка
чество на работата при производствени условия
и прецизност при извършване на анализите. Към
основните изисквания за работа в лабораторията се
включват и уменията за работа в екип и спазване
принципите на професионалната етика и културата
на общуването.
За успешното упражняване на професията от
лаборанта се изискват добри комуникативни умения
по чужд език, умения за разчитане на техническа
и технологична документация. В професионалните
компетенции на лаборанта се включват знания
относно здравословните и безопасни условия
на труд и умения за прилагане на съответните
изисквания, знания и професионален подход към
опазване на околната среда.
Използването на компютърна техника, на съвре
менни програмни продукти и модерна лабораторна
технология и оборудване е важно изискване за
успешна реализация на лаборанта.
2.2. Възможности за продължаване на профе
сионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професи
онална квалификация по професията „Лаборант“,
могат да се обучават за придобиване на квали
фикация по професиите „Химик-технолог“, „Био
технолог“, „Еколог“ и „Технолог в силикатните
производства“. За целта обучаващата институция
организира надграждащо обучение, чието съдър
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жание се определя след сравняване на компетен
циите и резултатите от обучението в отраслова
та и специфичната професионална подготовка,
регламентирани в Държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация по
съответните професии.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професи
ите и длъжностите (НКПД) в Република България,
утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г. на
министъра на труда и социалната политика, с
последните изменения и допълнения със Заповед
№ РД 01/1114 от 30.12.2008 г.
Лицата, придобили трета степен на професи
онална квалификация по професията „Лаборант“,
могат да заемат длъжности от НКПД, включени в
единична група 7451 Производствени лаборанти и
сродни на тях – например: 7451-2001 Анализатор
в лаборатория; 7451-2002 Влагоизмерител; 74512003 Измервач на феритни и магнитни изделия;
7451-2004 Изчислител на грешки и отчетник; 74512005 Лаборант; 7451-2006 Пробовземач; 7451-2007
Рентгенометрист; 7451-2008 Хидроизмерител; 74512009 Хидрометеорологичен (агрометеорологичен)
наблюдател; 7451-2010 Хидронаблюдател; 21137-008
Химик, металургичен; 2147-7001 Аналитик, мета
лургични процеси.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължител
на професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава и спазва правилата за здравословни и
безопасни условия на труд и опазване на околната
среда в съответствие с изискванията в сектора на
химичните, хранително-вкусовите и металургичните
производства;
• прилага знания и компетенции, които са
необходими за използването на информационни
и комуникационни технологии;
• работи успешно в екип и осъществява ефек
тивна комуникация с колегите си;
• реализира предприемачески идеи, подходи
и умения;
• разбира своята роля и отговорност в дей
ността на фирмата;
• определя стратегии за своето професионално
развитие;
• владее поне един чужд език на ниво, оси
гуряващо успешна професионална комуникация;
• притежава общи икономически знания,
необходими за професионалната му реализация;
• познава трудовото законодателство, опреде
лящо неговия статут, права и задължения;
• притежава необходимите личностни качества
за успешно упражняване на професията;
• проявява лоялност към фирмата и работи за
утвърждаване на нейния авторитет.
3.2. Цели на обучението по отрасловата про
фесионална подготовка – единна за всички про
фесии от професионално направление „Химични
продукти и технологии“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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• познава и прилага ефективна организация
на труда и на работното място в химичните,
биотехнологичните, хранително-вкусовите и ме
талургичните производства;
• спазва санитарно-хигиенните изисквания, изис
кванията на ЗБУТ и защита на околната среда при
изпълнение на професионалните си задължения;
• познава и правилно класифицира суровините
и материалите в химичните, биотехнологичните,
хранително-вкусовите и металургичните произ
водства;
• обяснява физикохимичната същност и ета
пите на технологичните процеси в съответните
производства;
• познава принципите на действие на основ
ното оборудване за реализация на технологичните
процеси;
• описва основните свойства и предназначението
на крайните продукти в химичните, биотехноло
гичните, хранително-вкусовите и металургичните
производства;
• спазва изискванията за безопасна работа в
химичните производства;
• успешно се интегрира в професионалния
живот на фирмата.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Лаборант“ задължителна професио
нална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• работи прецизно и безопасно със специфич
ното оборудване в лабораторията;
• спазва основните правила за работа с ток
сични, леснозапалими и избухливи вещества в
лабораторията;
• познава и прилага съвременни методи за
изпитване, извършване на химичен, микробио
логичен, физикохимичен анализ на изследваните
материали;
• извършва технологичен контрол на всички
етапи на химичните, биотехнологичните, храни
телно-вкусовите и металургичните производства;
• изготвя, поддържа и управлява лабораторната
информация и отчетите;
• ползва стандарти, техническа и технологична
документация, свързана с работата в лабораторията;
• извършва екологичен контрол в техноло
гичните етапи на химични, биотехнологични,
хранително-вкусови и металургични производства;
• осъществява контрол върху спазване на из
искванията за работа в лабораторията;
• поема отговорност за качественото изпълне
ние на трудовите задължения от работния екип.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Лаборант“
Участва в производствения процес, като спазва инструк
циите и регулативните норми
1. Осъществява контрол за
1.1. Спазва стандартите и
спазване на основните
����������������
прави инструкциите при рабо
ла за безопасна работа в ла та с различни реактиви и
бораторията
консумативи, лаборатор
на стъклария, запалими,
летливи и податливи на
експлозия вещества, ла
бораторно и технологич
но оборудване;

ВЕСТНИК

2. Осъществява ефективна ко
муникация, организира и ко
ординира работата на екипа

3��������������������������
. П�����������������������
рилага основните иконо
мически принципи�����������
, предприе
���������
мачество, мениджмънт
�����������������
и фир
мена култура

4���������������������������
. Описва правата и изпълня
ва задълженията на лаборанта

С Т Р. 9
1.2. В случай на пожар
и производствена авария
предприема действия съ
гласно инструкциите;
1.3. Оказва долекарска
помощ на пострадал при
авария и обучава другите
на това;
1.4. Прави и����������
збор и
�����
из
ползва лични защитни
средства според възник
налата ситуация;
1.5. Характеризира ос
новните свойства на из
ползваните реактиви и
опасни вещества по от
ношение въздействието
им върху околната среда;
1.6. Осъществява кон
трол за спазване ��������
изисква
нията за защита на окол
ната среда.
2.1. Използва различни
методи на комуникация,
спазвайки нормите на
професионалната етика;
2.2. Поема отговорност
за ��������������������
решаване на конфлик
ти в междуличностните
отношения;
2.3. Координира работата
на����������������������
екипа����������������
, като разпреде
ля задачите в зависимост
от конкретните умения
на всеки негов член;
2.4. Организира работно
то си място, включител
но и като прилага ������
съвре
менни ИКТ.
3.1. Описва основните от
говорности на лаборанта
и на екипа за постигане
качество на крайния про
дукт от съответното про
изводство;
3.2. Предоствавя инфор
мация за основните
��������������
еле
менти на трудовото зако
нодателство и системите
за заплащане на труда в
сектора;
3.3. Участва в планира
не на квалификацията на
членовете на екипа и др.
4.1. Познава правата и
отговорностите на лабо
ранта;
4.2. Извършва различни
видове лабораторни ана
лизи съобразно специфи
ката на производствената
дейност на фирмата;
4.3. Контролира качест
вото на анализите, из
вършвани в лаборатори
ята;
4.4. Участва в обучение
за актуализиране на зна
нията, уменията и компе
тенциите, необходими за
работа в лабораторията.

С Т Р.
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5.2. Общува безконфликт
но с колеги, преки ръко
водители и с работещите
в други производствени
цехове, отдели и др.;
5.3. Решава успешно ����
кон
фликт�����������������
ни ситуации, въз
никнали в работната сре
да;
5.4. Координира рабо
тата на екипа, правил
но разпределя задачи
те – ежедневните и сед
мичните, между члено
вете на екипа.
6��������������������������
. Ползва чужд език при из 6.1. Разчита и разбира
пълнение на професионалните специфична информация
си задължения
и инструкции на чужд
език;
6.2. Осъществява уст
на комуникация на чужд
език по
�������������������
въпроси, свърза
ни с работата в
���������
лабора
торията;
6.3. Подготвя на чужд
език писмени
����������������
материа
ли – отчети,
справки,
анализи и др., свързани
с работата �����������
в лаборато
рията.
Организира дейностите при извършване на анализи и
контрол в химич������������������������������������
ни, биотехнологични, хранително-вку
сови и металургични производства
7��������������������������
. А�����������������������
нализира специфична ин 7.1. Контролира спазва
формация
и
инструкции, нето на изискванията за
свързани с работа�����������
та ��������
на лабо организация на труда и за
ранта
правилното организиране
на работното място;
7.2. Спазва инструкциите
за действие при опасни
ситуации и �������������
производстве
ни аварии;
7.3. Спазва наредбите и
стандартите за работа в
лабораториите, за изгот
вяне, представяне и съх
ранение на отчетите;
7.4.������������������
�����������������
Инициира и участ
ва в реализиране на ���
ко
ригиращи и превантив
ни мерки за подобряване
качеството на работата в
лабораториите.
8���������������������������
. К������������������������
ласифицира основните су 8.1. Описва основните
ровини, междинните и край суровини, междинните и
ните продукти в съответното крайните продукти при
производство
химични, биотехнологич
ни���������������������
, �������������������
металургични ������
и хра
нително-вкусови ������
произ
водства;
8.2. Използва различни
методи и процедури за
оценка качеството на
������
су
ровини, на междинни и
крайни продукти;
8.3. Осъществява конт
рол за спазването на
стандартите���������
при ока
чествяване на суровини,
на междинни и крайни
продукти от съответните
производства.

ВЕСТНИК
9. Разбира физикохимичната
същност и етапите на техноло
гичните процеси в химичните,
биотехнологичните�����������
, хранител
но-вкусовите и �������������
металургични
те производства
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9.1. Характеризира от
делните етапи
���������������
на техно
логичните процеси;
9.2. Определя основни
те параметри на техно
логичните процеси и на
чините за осъществява
не на контрол за пости
гане на качествен краен
продукт;
9.3. Анализира причи
ните за отклоненията
от нормалните стойно
сти на параметрите на
технологичния режим и
предприема действия за
тяхното отстраняване;
9.4. Описва ролята и
значението на микроор
��������
ганизмите в различните
етапи на технологични
те процеси.
И�����������������������������������������������
зползва съвременни методи за химични, микробио
логични, физикохимични, механични и металографски
анализи и контрол на вещества и материали
10�������������������������
. Характеризира принципи 10.1. Описва действието
те и съвременните методи за на химичните реактиви
анализи на вещества и мате върху изследваните ма
риали
териали;
10.2. Приготвя
������������������
необходи
мите �������������������
реактиви ����������
според ра
ботните процедури, мето
дики и стандарти;
10.3. �����������������
Работи с апарату
ра и оборудване според
типа на избрания метод
и изследвания обект;
10.4. Използва методите
за качествен контрол в
металургията;
10.5. Работи със специ
ализиран софтуер при
провежадне на лабора
торните анализи и при
обобщаване на резулта
тите.
11������������������������
. ����������������������
Осъществява технологи 11.1. О�����������������
рганизира �������
и �����
ръко
чен контрол на всички етапи води дейностите, свър
от��������������������������
химич��������������������
ните, биотехнологич зани с видовете конт
ните, хранително-вкусовите и рол – химикотехноло
металургичните производства гичен, биотехнологичен,
технохимичен и металур
гичен;
11.2. Обобщава резул
татите от изследванията
и поема отговорност за
тяхната достоверност;
11.3. Инициира действия
за своевременно отстра
няване на причините за
отклонения в параметри
те на технологичния ре
жим.
12��������������������������
. И�����������������������
зползва стандарти, тех 12.1. Описва целите, съ
ническа и технологична �����
доку държанието и изисква
ментация в лабораторната ра нията за работа със стан
бота
дартите, с техническата
и технологичната инфор
мация;
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12.2. Осъществява конт
рол при прилагането на
стандарти, инструкции,
указания, техническа, тех
нологична и лабораторна
документация;
12.3. Използва различни
методи за управление на
лабораторната информа
ция���������������������
,��������������������
за изготвяне,
����������������
обоб
щаване и представяне на
отчетите;
12.4. Използва съвремен
ни ИКТ при изготвяне и
представяне на отчетите
за извършените анализи.
13. Осъществява контрол за
13.1. Работи точно и пре
ефективно използване на ла цизно с лабораторното
бораторното оборудване и
оборудване – ��������
техниче
спазване на нормативната
ски и аналитични везни,
уредба за безопасна работа в бюрети, пещи, камини,
лабораторията
pH�������������������
-метри,
хроматогра
фи,
спектрофотометри,
микроскопи,
��������
автокла
ви, термостати, сушилни,
сухи стерилизатори, ����
ден
ситометри, дефектоскопи
и др.;
13.2. Следи за стриктното
спазване на изисквания
та за работа в лаборато
риите с взривоопасни,
запалителни и токсични
вещества;
13.3. Контролира поддър
жането на техническата
изправност на лаборатор
ното оборудване.
14. Извършва статистическа
14.1. Работи със съвре
обработка на резултатите от
менни методи за статис
проведените анализи
тическа обработка на ре
зултатите от анализите;
14.2. Периодично акту
ализира своите знания
за новости в методите на
статистическа обработка;
14.3. Използва
������������������
специали
зиран софтуер за изра
бот���������������������
ване ����������������
на таблици, схе
ми, диаграми и др. при
оформяне на отчетите за
дейността на лаборато
рията.
Специфични компетенции за специалност код 5240401
„Tехнологичен и микробиологичен контрол в химични
производства“
15�������������������������
. Използва съвременни ме 15.1. Прави подбор и
тоди за технологичен и мик обосновка на химичните
робиологичен контрол на с��
у реактиви и консумативи
ровини����������������������
,���������������������
материали, полугото съобразно методиката на
ви������������������������
и крайни продукти в хи
�����������������������
���
изследване и обектите за
мичните производства
анализ;
15.2. Прилага обемноаналитични, тегловни и
интрументални методи за
анализ и контрол на кон
кретни продукти;
15.3. Приготвя микро
скопски препарати и хра
нителни среди.

ВЕСТНИК
16. Работи със специфичното
оборудване в лабораториите

17��������������������������
. Наблюдава и отчита стой
ностите на контролираните
параметри в изследваните
обекти

18. Осъществява контрол по
време на технологичните
�������������������
про
����
цеси – входящ, текущ и на
крайния продукт

19. Извършва екологичен конт
рол на основни химични про
изводства

С Т Р. 1 1
16.1. Описва устройство
то и принципите на ра
бота на апаратите, при
борите и съоръженията в
лабораторията;
16.2. Спазва изисквани
ята и осъществява конт
рол за безопасна работа
с апарати, уреди, прибо
ри и съоръжения в лабо
раторията;
16.3. Умее да въвежда,
съхранява и намира тек
стова информация в ком
пютър, използва специ
фичен софтуер.
17.1. Описва нормалните
стойности на параметри
те и възможните откло
нения;
17.2. Регистрира показа
нията от контролно-из
мервателни и регулира
щи устройства в журнал
или компютър;
17.3. Прилага инструкци
ите за действия при кон
статиране на нарушения
в работата на съоръже
нията;
17.4. ����������������
Представя резул
татите от анализите и
контрола на технологич
ните параметри в устен,
писмен, графичен или
електронен формат на
български и на чужд
език.
18.1. Взима проби за ана
лиз от основни суровини
и материали, от междин
ни и готови продукти;
18.2. Извършва химико
технологичен анализ и
контрол в основни неор
ганични, органични, фар
мацевтични,
парфюме
рийно-козметични про
изводства, производства
на полимери и полимер
ни изделия;
18.3. Използва химични
реактиви и консумати
ви съобразно прилагана
та методика, спазвайки
изискванията за безопас
на работа и опазване на
околната среда;
18.4. Поема отговорност
за прецизното отчитане
и регистриране стойно
стите на контролираните
параметри.
19.1������������������
. ����������������
Обяснява �������
предна
значението и принципа
на действие на пречи
ствателните съоръжения
в промишлени условия;
19.2. Спазва стандарти
те и нормативите за пре
делно допустими концен
трации на вредни веще
ства във въздуха, водите
и почвата;
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19.3. Характеризира ос
новните методи и сред
ства за пречистване на
замърсители на околната
среда, причинени от хи
мичните производства.
Специфични компетенции за специалност код 5240402
„Технологичен и микробиологичен контрол в
хранително-вкусови производства“
20��������������������������
. Прилага съвременни мето 20.1. Прави характерис
ди за технохимичен и микро тика на основните ка
биологичен контрол на с����
уро чествени показатели на
вини, материали, полуготови суровините, материалите,
и крайни продукти в
��������
храни
полуфабрикатите и гото
телно-вкусовите производства вата продукция при про
изводството на храни и
напитки;
20.2. Подбира химични
те реактиви, прибори и
пособия съобразно мето
диката на изследване и
обектите за анализ;
20.3. Описва действие
то на химичните реак
тиви върху изследваните
обекти;
20.4. Описва и тълкува
резултатите от сензорен,
химичен и физико-хими
чен анализ на храни и
напитки;
20.5. Приготвя микро
скопски препарати и хра
нителни среди за про
веждане на анализи;
20.6. Отчита и анализира
резултатите от микробио
логичния анализ.
21. Работи със специфичното 21.1. Описва устройство
оборудване в лабораториите
то и принципите на ра
бота на апаратите, при
борите и съоръженията,
използвани при технохи
мичен и микробиологи
чен контрол в хранител
но-вкусовите производ
ства;
21.2. Спазва изисквания
та за безопасна работа с
апарати, уреди, прибори
и съоръжения за анали
тични и микробиологич
ни изследвания;
21.3. Работи самостоятел
но и прецизно с апарати,
уреди, прибори и съоръ
жения при регистриране,
обработване и представя
не на резултатите от про
ведените анализи.
22��������������������������
. Наблюдава и отчита стой 22.1. Описва нормални
ностите на контролираните
те стойности на параме
параметри в изследваните
трите на технологичните
обекти
процеси и възможните
отклонения;
22.2. Наблюдава и ре
гистрира стойностите на
параметрите в изследва
ните обекти и предоста
вя информацията на технолога;
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22.3. Изпълнява инструк
циите за действия при
констатиране на наруше
ния в работата на лабо
раторното
оборудване,
контролно-измервател
ните уреди, апарати и съ
оръжения;
22.4. Регистрира показа
нията от контролно-из
мервателни и регулира
щи устройства в журнал
или компютър;
22.5. ����������������
Представя резул
татите от анализите и
контрола на технологич
ните параметри в устен,
писмен, графичен или
електронен формат на
български и на основен
чужд език.
23. Осъществява контрол по 23.1. Описва основни
време на технологичните
�������������������
про
���� те етапи от технологич
цеси – входящ, текущ и на
ните процеси при про
крайния продукт
изводство на алкохолни
и безалкохолни напитки,
на консервирани храни и
напитки, на захар и за
харни изделия, на мляко
и млечни продукти, на
месо и месни продукти;
23.2. Осъществява вхо
дящ контрол на основни
растителни и животин
ски суровини и полупро
дукти в хранително-вку
совите производства;
23.3. Прилага стандарти
те в областта на хигиена
та на храните и законо
дателството в хранител
но-вкусовите производ
ства;
23.4. Описва микробио
логичните аспекти на ка
чеството и безопасността
на храни и напитки;
23.5. Спазва европей
ските и международните
системи и стандарти за
качество и безопасност
на храни и напитки;
23.6. Прави обобщения и
заключения относно ка
чеството на анализира
ните продукти.
24. Извършва екологичен
24.1. Спазва стандарти
контрол в производствата на те и нормативите за пре
храни и напитки
делно допустими концен
трации на вредни веще
ства във въздуха, водите
и почвата;
24.2. Описва предназна
чението и принципа на
действие на пречиства
телни съоръжения в про
мишлени условия;
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24.3. Използва основни
методи и средства за пре
чистване на замърсители
на околната среда, при
чинени от хранителновкусови производства;
24.4. Чрез лабораторния
анализ и контрол съ
действа за решаване на
екологичните проблеми,
свързани с хранителновкусовите производства.
Специфични компетенции за специалност код 5240403
„Контрол на качеството в металургията“
25������������������������
. П���������������������
рилага съвременни хи
25��������������������
.1. К���������������
����������������
ласифицира раз
мични, физикохимични, физи личните типове сурови
комеханични и металографски ни����������������������
,���������������������
използвани при �����
мета
методи за анализ и контрол
лургичните производства,
на суровините и качеството
на базата на състав, �����
свой
на продукцията
ства���������������������
и степен на ��������
съответ
ствие с нормите за каче
ство на суровините;
25.2. Прилага ���������
съвремен
ни химични, физикохи
мични, физикомеханич
ни и металографски ме
тоди за анализ и контрол
на суровините, на полу
готовите и на крайните
продукти;
25.3. Прави обосновка на
технологичната последо
вателност в металургич
ното производство;
25��������������������
.�������������������
4������������������
. К���������������
����������������
ласифицира меж
динните и крайните про
дукти според тяхното
съответствие с нормите
за качество;
25.5. Извършва контрол
в съответните етапи на
металургичното
произ
водство: входящ, текущ и
на крайния продукт.
26. Работи със специфичното 26.1. Описва устройство
то и принципите на ра
оборудване в лабораториите
бота на апаратите, при
за контрол в металургията
борите и съоръженията,
използвани при осъщест
вяване на контрол на ка
чеството в металургията;
26.2. Работи правилно с
апартурата и съоръжени
ята за вземане на проби
в етапите на производ
ството;
26.3. Спазва изисквания
та за безопасна работа в
условията на металургич
ното производство;
26.4. Работи самостоятел
но и прецизно с апарати,
уреди, прибори и съоръ
жения при регистриране
то, обработването и пред
ставянето на резултатите
от проведените анализи.
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27��������������������������
. ������������������������
Наблюдава���������������
и отчита стой
�����
ностите на контролираните
параметри в етапите
����������������
на мета
лургичното производство

28. Извършва екологичен
контрол на основни произ
водства в металургичните
производства

С Т Р. 1 3
27.1. Описва основните
параметри на техноло
гичния режим – стойно
сти в нормален и в опти
мален режим����������
и��������
корела
ции между тях;
27����������������������
.���������������������
2��������������������
. Измерва стойности
те����������������������
на контролираните па
раметри ���������������
и представя ���
ин
формация на инженертехнолога;
27.3. Прилага инструкци
ите за действия при кон
статиране на нарушения
в работата на лаборатор
ното оборудване, конт
ролно-измервателните
уреди, апарати и съоръ
жения;
27.4. Прецизно отчита и
регистрира стойностите
на контролираните пара
метри;
27.5. Регистрира показа
нията от контролно-из
мервателни и регулира
щи устройства в лабора
торния дневник или ком
пютър;
27.6. Представя
������������������
резулта
тите ��������������������
от анализите на тех
нологичните параметри
в писмен, графичен или
електронен формат на
български и на основен
чужд език.
28.1. Контролира допус
тимите стойности на за
мърсителите на околната
среда вследствие от ме
талургичното производ
ство;
28.2�������������������
. Прилага ���������
съвремен
ни методи и средства
за извършване на конт
рол върху околната среда
(въздух, води, почви) при
съблюдаване на нацио
налното и европейското
законодателство.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебния кабинет се провежда теоретичното
обучение по професията. Обзавеждането на учебния
кабинет включва работно място на преподавателя
(работна маса и стол), работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели (предимно шкафове за различни цели),
гладка свободна стена за окачване на табла, екран
за прожектиране, дъска за писане и други средства
за обучение и мултимедийна техника. Учебният
кабинет се оборудва още с учебни помагала: де
монстрационни макети и модели, реални образци,
онагледяващи табла, софтуерни продукти, свързани
с техниката и технологията на професията и спе
циалността, учебни видеофилми и др.
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Учебните кабинети трябва да отговорят на
необходимите педагогически, методически, ер
гономични, хигиенни и естетически изисквания,
като създават предпоставки за успешно усвояване
на знанията, уменията и формиране на професио
нално-личностни качества на обучаваните.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории е
провеждане на обучение по практика за формиране
на професионални знания, умения и компетенции.
Планирането, разположението и оборудването на
учебните лаборатории е съобразено със специ
фиката на учебната дейност, с целите и задачите
на обучението по професията, със санитарно-хи
гиенните изисквания и ЗБУТ. Обзавеждането на
лабораториите включва работни места за обуча
ваните и за преподавателя, оборудвани с водна и
електрическа инсталация и инсталация за обратните
води. Работните места е целесъобразно да бъдат
разположени успоредно или шахматно на общ
плот в единия край на помещението, облицовани
с подходящ материал. Под плота се монтират
шкафове за съхранение на лабораторните прибо
ри и съдове, необходими за упражнения. Върху
плота на стелажи се подреждат необходимите
съдове и реактиви. В лабораториите следва да
има технически и инсталационни съоръжения с
общо предназначение: автоматично включване и
изключване на осветлението, на завесите, на екрана,
на вентилационната и електрическата инсталация.
В лабораториите трябва да има аптечка, средства
за гасене на пожари, лични предпазни средства,
вентилационни и В и К устройства.
В непосредствена близост до лабораториите
трябва да има помещения за материали, за апа
ратурата, за подготовка на упражненията и склад
за реактивите.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия, органична химия, физикохимия
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по посочените и близки до тях
учебни предмети. Оборудването включва компю
три, демонстрационна маса, светеща периодична
система, дестилатор, сушилни, ел. котлони, пред
пазни мрежи, пещи за накаляване, камина, водни,
пясъчни и маслени бани, вани, филтри, центрофуги,
технически и аналитични везни, pH-метри, статив
с комплект от реактиви, лабораторни съдове, ма
кети, модели и схеми, прибори и пособия и др.
съобразно действащите нормативи. Оборудването
следва да се обогатява периодично съобразно
включването на ново учебно съдържание и съ
временни дидактически материали.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия
с инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по аналитична химия с инструмен
тални методи. Оборудването включва компютри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни, pHметри, полярограф, уред за електротегловен анализ,
фотометри, спектрофотометри, рефрактометри,
хроматограф, апарат на Орса, статив с комплект
от реактиви за качествен анализ, лабораторни
съдове, прибори и пособия и др. в зависимост от
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действащите нормативи. Оборудването следва да
се обогатява периодично съобразно включването
на ново учебно съдържание и съвременни дидак
тически материали.
5.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
и биохимия
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по микробиология и биохимия.
Оборудването включва стерилен бокс с бактери
цидни лампи или ламиниран бокс, манипулационна
(подготвително помещение с мивка с топла вода,
дестилатор, автоклав, стерилизатор на Кох, сушил
ни), сух стерилизатор, термостати, работещи при
различни температури, хладилник за съхраняване
на хранителни среди и колекция микроорганизми,
микробиологични щамове, микроскопи с имер
сионен обектив, технически и аналитични везни,
клатачен апарат, магнитна бъркалка, центрофуга,
водна баня, лабораторни съдове, прибори (бак
териологично ухо и игла), пособия, хранителни
среди, материали и реактиви.
Учебните лаборатории се обзавеждат в съот
ветствие с нормативните изисквания на МОН, МЗ
и съответните специализирани органи.
5.2.4. Учебна лаборатория по химикотехноло
гичен контрол
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по химични технологии и ХТК.
Оборудването включва компютри, демонстрацион
на маса, дестилатор, сушилни, пещи, технически
везни, леярски приспособления, моделно-касова
екипировка, апарати за механични изпитвания,
шлайфмашини, лупи, микроскоп, еталони, ста
тив с комплект от реактиви за качествен анализ,
апарат за определяне на якост на опън, лабора
торни съдове, прибори, пособия и др. съобразно
действащите нормативи.
5.2.5. Учебни лаборатории по металургичен
контрол
Лабораториите са предназначени за провеждане
на упражнения по металолеене, металография,
термична обработка и металургичен контрол. Обо
рудването включва компютри, демонстрационна
маса, сушилни, пещи, технически везни, леярски
приспособления, моделно-касова екипировка,
апарати за механични изпитвания, шлайфмашина,
лупи, микроскоп, еталони, статив с комплект от
реактиви за качествен анализ, лабораторни съдове,
прибори и пособия и др. съобразно действащите
нормативи.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика на професията
Професионалното обучение по професията „Ла
борант“ се извършва от лица с образователно-ква
лификационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по специалности от професионално направление
„Химични технологии“ от Класификатора на об
ластите на висше образование и професионалните
направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Навлизането на информационните технологии
в учебния процес изисква от обучаващите да
притежават знания в областта на компютърните
технологии и умения за работа със специализирани
софтуерни продукти.
Препоръчително е на всеки три години обуча
ващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
11135
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НАРЕДБА № 6
от 1 септември 2009 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Плетач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професи
ята 542140 „Плетач“ от област на образование
„Производство и преработка“ съгласно списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе
сионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията 542140 „Плетач“ съгласно приложението
определя изискванията за придобиването на
първа степен на професионална квалификация
за специалностите 5421401 „Ръчно художест
вено плетиво“ и 5421402 „Плетач на настолна
плетачна машина“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професио
нално образование се разработва от Министер
ството на образованието, младежта и науката, а
за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 542140 „Плетач“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията „Плетач“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетен
ции (знания, умения и професионално-личност
ни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, резултатите
от ученето, изискванията към материална база
и изискванията към обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър: Й. Фандъкова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Плетач“
Професионално направление:
542

Производство на текстил, облекло, обувки и
кожени изделия

Наименование на професията:
542140

Плетач

Специалности:
5421401
5421402

Степен на професио
нална квалификация

Ръчно художествено първа
плетиво
Плетач на настолна първа
плетачна машина

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минимално входящо
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 г., съгласно Закона за профе
сионалното образование и обучение (ЗПОО)
За обучение по професията „Плетач“ с
придобиване на първа степен на професио
нална квалификация минималното входящо
образователно равнище за ученици е завършен
VI клас, а за лица, навършили 16 г., е завър
шен начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване
по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Плетач“ с
придобиване на първа степен на професио
нална квалификация не се изисква предишна
професионална квалификация или професи
онален опит.
За обучение по професията „Плетач“ с при
добиване на първа степен на професионална
квалификация на лица с професионален опит
по тази професия се организира надграждащо
обучение за усвояване на компетенциите, опи
сани в т. 4, които лицето не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
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Плетачът може да изработва ръчно различни
видове изделия нa 1, 2 и 5 игли – шал, шапка,
жилетка, чорап, ръкавица, мильо и други изде
лия, като съчетава правилно различни по цвят
и състав прежди и конци; подбира подходящи
игли за съответната прежда.
Плетачът може да изработва с настолна пле
тачна машина различни видове изделия – шал,
шапка, жилетка и други плетени изделия, като
съчетава правилно различни по цвят и състав
прежди и конци.
Плетачът определя размерите на всеки де
тайл от изделието, като използва технологична
карта, схема или инструкция в зависимост от
вида на преждата, иглите и плетката. Сглобява
изделието и го подготвя за клиента.
Плетачът отговаря за качественото изпъл
нение на изделието, както и за количеството
на изразходвания материал.
Няма специални изисквания за здравослов
ното състояние на лицата, които желаят да
придобият квалификация по тази професия.
Упражняването є е подходящо и за лица в
неравностойно положение.
Умението за разпознаване и подходящо
комбиниране на цветовете, сръчността и на
блюдателността са важни качества, необходи
ми за практикуване на професията. За работа
в предприятие или в ателие е необходимо и
умение за работа в екип.
При изработване на ръчно плетиво се из
ползват игли за плетене, обръч, кука, игла за
шиене, ножица, сантиметър, техника за гладене.
При машинно изработване на плетени изделия,
освен посочените средства, се използва и на
столна плетачна машина с всички необходими
приспособления към нея.
Работното време може да бъде строго рег
ламентирано (на пълен работен ден), както и
индивидуално и гъвкаво, съобразено с възмож
ностите на плетача.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Плетач“ може
да продължи обучението си за придобиване на
втора степен на професионална квалификация
по професията „Оператор в текстилното про
изводство“, специалност „Плетачество“, или на
трета степен на професионална квалификация
по професиите „Моделиер-технолог на облекло“
и „Дизайнер“, специалност „Моден дизайн“,
ако отговаря на изискванията за входящо
образователно равнище, определено в Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО).
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България (НКПД), утвърдена от министъра
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на труда и социалната политика със Заповед
№ 742 от 27.ХII.2005 г., последно изменение
№ РД 01/1114 от 30.ХII.2008 г.
Плетачът, както и другите занаятчии често са
самостоятелно заети лица. Той може да работи
в собствения си дом или в частни ателиета,
както и в предприятия, произвеждащи плете
ни изделия с ръчно изработени елементи, или
в дизайнерски фирми, под ръководството на
по-високо квалифицирани кадри. Придобилият
първа степен на професионална квалификация
по професията „Плетач“ може да заема след
ните длъжности от НКПД: 7432-2006 Работник,
плетачна машина, 7432-2003 Работник, плетач,
7432-2002 Плетач на една кука, както и други,
включени при актуализирането на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задъл
жителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
• познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
• познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
• познава и спазва изискванията и разпоред
бите на нормативните документи, регламентира
щи дейностите в занаятчийското производство;
• участва активно при изпълнение на за
дачите, съдейства на членовете на екипа и
търси помощ от тях, отнася се с чувство на
отговорност при изпълнение на задачата, която
му е възложена;
• осъществява ефективни комуникации с
колеги, клиенти и прекия си ръководител;
• разбира своята роля в дейността на пред
приятието, съзнава необходимостта от пови
шаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление 542 „Производство на текстил,
облекло, обувки и кожени изделия“
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
• познава и спазва технологичната дисципли
на при изпълнение на производствени операции;
• познава специфичната терминология в
производството на облекло и плетени изделия;
• използва правилно основните текстилни
суровини, познава техните свойства и прило
жението им в производството на текстил и
облекло;
• познава и спазва технологичната после
дователност при производството на плетени
изделия;
• знае правилата за съхранение на материали
и на готова продукция;
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• притежава знания и умения за оценяване
на качеството на произведеното изделие;
• познава видовете дефекти и причините
за тях.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията 542140 „Плетач“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
• познава и прилага технологиите и мето
дите, използвани в плетачеството;
• познава устройството и принципа на ра
бота на машините, съхранява и борави с ин
струментите, приспособленията и материалите,
използвани при изработката на плетени изделия;
• познава различните естествени и изкуст
вени прежди и материали и приложението им;
• познава терминологията в плетачеството
и разчита инструкциите за изработване на
различни видове плетени изделия;
• познава основните символи и умее да
разчита схеми;
• познава основните видове плетки и ги
прилага при изработване на плетени изделия.
4. Резултати от ученето
Компетенции

1. Познава и
спазва пра
вилата за
здравословен
и безопасен
труд (ЗБУТ)

2. Изработва
мостри от
основни ви
дове плетки

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професия „Плетач“
1.1. Описва и спазва правилата за здраво
словни и безопасни условия на труд и са
нитарно-хигиенните изисквания;
1.2. Открива и сигнализира за източници
на риск;
1.3. Използва лични и колективни пред
пазни средства;
1.4. Спазва лична хигиена и хигиена на
работното място в съответствие със здра
вословните и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания;
1.5. Описва и спазва правилата за пожар
на и аварийна безопасност и борба с по
жарите;
1.6. Използва по предназначение средства
за противопожарна защита (кофпомпа,
пожарогасител и др.);
1.7. Оказва долекарска помощ при необ
ходимост;
1.8. Спазва изискванията за опазване на
околната среда от замърсявания.
2.1. Познава основните видове нишки и
прежди, използвани в плетачеството, как
то и свойствата и предназначението им;
2.2. Познава видовете плетки и техните
структурни елементи – бримка (лицева,
опакова), свивка (две бримки, изплетени
заедно), наметка (наддавка) и др.;
2.3. Разпознава графичните означения на
лицева, опакова бримка, наметка и др.;
2.4. Разчита схеми на различни видове
плетки;
2.5. Назовава основни термини, които се
използват при изработване на плетива;
2.6. Познава начините на заплитане;
2.7. Познава и ползва основните бримко
образуващи елементи;
2.8. Изплита мостри на основни видове
плетки по инструкция или по схема;
2.9. Обработва мострата в съответствие с
технологичните изисквания.
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3. Изработва
мостра от
различни по
цвят прежди
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3.1. Познава основните цветови гами и
възможности за цветови комбинации;
3.2. Изработва мостра с различни по цвят
прежди по зададена схема;
3.3. Свързва по подходящ начин отделни
части, изработени от прежди с различен
цвят;
3.4. Проверява стабилността на цвета на
преждата при пране.
4. Извършва 4.1. Познава различни видове перилни
заключител препарати;
ни операции 4.2. Изпира ръчно или машинно и изсу
(пране, изсу шава изделието, като спазва изисквания
шаване, гла та за температура и вид перилен препарат
дене, съеди според вида и състава на преждата (вълна,
няване на
памук, синтетика и др.);
детайлите и 4.3. Познава съоръженията за влагото
цялостно
плинна обработка и глади детайлите на
оформяне на изделието при параметри, съобразени със
готовото из състава на преждата и вида на плетката;
делие)
4.4. Разпознава видовете ръчни инстру
менти и приспособления и ги използва по
предназначение;
4.5. Съединява детайлите ръчно с подхо
дящ шев;
4.6. Пришива джобове, панделки, копчета,
капачета и други декоративни елементи;
4.7. Преценява необходимостта от изпира
не и гладене на изделието;
4.8. Познава изискванията за подходяща
температура при изпиране според вида и
състава на преждата (вълна, памук, син
тетика);
4.9. Подготвя указания за клиента за под
държане на готовото изделие.
5. Подготвя 5.1. Познава техники за сгъване на различ
изделието за ни видове плетени изделия;
клиента
5.2. Поставя етикет на всяко готово из
делие;
5.3. Разчита етикети на плетени изделия;
5.4. Опакова готовите плетени изделия.
Специфични за специалност „Ръчно художествено
плетиво“
6. Изработва 6.1. Познава зависимостта между номера
ръчно едно на иглите и дебелината (линейната плът
цветен или
ност) на преждата;
многоцветен 6.2. Подбира подходящи игли според вида
шал
на преждата и избраната плетка;
6.3. Изплита мостра в избраната плетка,
определя броя на бримките в един ред
(бримковите стълбчета) и броя на брим
ковите редове според размерите на шала;
6.4. Познава начините за изплитане на
първата и последната бримка в реда;
6.5. Заплита първия ред;
6.6. Плете равномерно, с постоянно опъ
ване на нишката, определения брой брим
кови редове;
6.7. Изплита последния ред от изделието;
6.8. Изработва допълнителни декоративни
елементи.
7. Изплита
7.1. Разчита схеми на плетки и на кройки;
ръчно детай 7.2. Изплита ръчно мостра и определя
ли за раз
броя бримки в един ред и броя бримкови
лични пле
редове за детайла в съответствие с крой
тени изделия ката;
(елек, пуло 7.3. Разпознава детайлите на плетено изде
вер, жилетка,
лие – предница, гръб, ръкав, деколте, яка,
блуза и др.)
по предвари бие и др.;
телна кройка 7.4. Познава технологията за ръчно плете
не чрез окрояване;
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7.5. Изплита ръчно съответния детайл по
схема, като спазва технологичните изис
квания за окрояване – свиване или надда
ване на бримка.
8. Изплита
8.1. Познава технологията за изплитане на
чорап;
чорапи на
8.2. Познава начините за оформяне на
5 игли
пета на чорап;
8.3. Подбира игли според дебелината (ли
нейната плътност) на преждата;
8.4. Изплита чорапите, като следва техно
логичната последователност.
9. Изработва 9.1. Познава текстилните материали и ин
покривка на струментите за изработване на изделие на
една кука;
една кука
9.2. Познава условните означения и раз
чита схеми;
9.3. Избира подходяща кука според дебе
лината на преждата;
9.4. Изпълнява верижка (синджир), нисък
и висок пълнеж;
9.5. Изплита покривка по схема;
9.6. Познава и приготвя смеси за колос
ване;
9.7. Колосва и изсушава плетеното изде
лие, за да му придаде завършен вид.
Специфични за специалност „Плетач на настолна пле
10. Работи с
основни ви
дове настол
ни плетачни
машини

11. Изплита
на настолна
плетачна ма
шина детай
ли на плете
ни изделия
(елек, пуло
вер, жилетка,
блуза и др.)
по предвари
телна кройка

тачна машина“
10.1. Познава основните видове настолни
плетачни машини, техните части и прис
пособления;
10.2. Монтира и почиства периодично на
столна плетачна машина съгласно прило
жените инструкции;
10.3. Подменя игли на настолна плетач
на машина;
10.4. Познава начините за заплитане на
настолна плетачна машина и изплитане
на основни видове плетки;
10.5. Регулира опъването на нишката;
10.6. Познава зависимостта между дебели
ната на преждата (линейната плътност) и
фиността на машината;
10.7. Познава и регулира бримкообразува
щите детайли и възли на плетачната ма
шина;
10.8. Анализира причините за дефекти по
време на плетене и е в състояние да ги
отстранява.
11.1. Разчита схеми на кройки;
11.2. Изплита на плетачна машина мостра
и преизчислява броя бримки в един ред и
броя бримкови редове за детайла в съот
ветствие с кройката;
11.3. Разпознава детайлите на плетено из
делие – предница, гръб, ръкав, яка, бие и
др.;
11.4. Познава технологията за плетене чрез
окрояване на настолна плетачна машина;
11.5. Изплита на настолна плетачна маши
на съответния детайл по схема, като спаз
ва технологията за окрояване.
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебния кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, технически средства и аудио-ви
зуална техника (диапроектор, шрайбпроектор
и др.).
Помощно оборудване – шивашки метър,
линеал, ножица.
Учебни помагала – табла с мостри на ос
новни, помощни и спомагателни материали,
схеми за устройството на различните видове
машини за плетене, материали, онагледяващи
организацията на работните места по професи
ята и за технологичната последователност на
изработване на детайли за плетено облекло и
изделия, предназначени за бита, цветови карти
на основните цветови гами, каталози от различ
ни по произход прежди с описание на състава
и свойствата им, схеми на плетки и изделия,
инструкции за изпълнението им.
5.2. Учебна работилница/ателие по плета
чество
В учебните работилници се провежда обу
чението по практика на професията. Учебните
работилници трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и работно
място за обучаващия.
Основно оборудване – работна маса за из
вършване на ръчни операции, гладачна маса,
парна ютия, манекен, шкафове или хранилище
за основни и помощни материали и др.
Помощно оборудване – ножица, шивашки
метър, прежди, игли, обръчи, куки, игли с
големи уши.
За обучение по плетене на настолна плетач
на машина обучаващата институция трябва да
разполага с машина за всеки двама обучавани,
монтирана на подходяща маса/плот.
6. Изисквания към обучаващите
Преподавателите по теория на професията
трябва да притежават образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ или „магистър“,
с квалификация за изработване на плетени
изделия.
Преподавателите по практика трябва да
притежават образователно-квалификационна
степен „специалист“, придобита до влизане в
сила на изменението на Закона за висшето
образование, „бакалавър“ или „магистър“, с
квалификация за изработване на плетени изде
лия или с майсторско свидетелство по Закона
за занаятите.
Препоръчително е на всеки три години обу
чаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
11136
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НАРЕДБА № 7
от 1 септември 2009 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Шивач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професи
ята 542110 „Шивач“ от област на образование
„Производство и преработка“ съгласно списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за профе
сионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията 542110 „Шивач“ съгласно приложението
определя изискванията за придобиването на
първа степен на професионална квалификация
за специалност 5421101 „Шивачество“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професио
нално образование се разработва от Министер
ството на образованието, младежта и науката, а
за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 542110 „Шивач“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията „Шивач“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетен
ции (знания, умения и професионално-лично
стни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, резултатите
от ученето, изискванията към материалната
база и изискванията към обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър: Й. Фандъкова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Шивач“
Професионално направление:
542

Производство на текстил, облекло, обувки и
кожени изделия

Наименование на професията:
542110

Шивач

Специалности:

Степен на професионална
квалификация

5421101

Първа

Шивачество

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минимално входящо
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 г., съгласно Закона за профе
сионалното образование и обучение (ЗПОО)
За обучение по професията „Шивач“ с при
добиване на първа степен на професионална
квалификация минималното входящо образо
вателно равнище за ученици е завършен VI
клас, а за лица, навършили 16 г., е завършен
начален етап на основното образование или
успешно завършен курс за ограмотяване по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Шивач“ с
придобиване на първа степен на професио
нална квалификация не се изисква предишна
професионална квалификация или професио
нален опит.
За обучение по професията „Шивач“ с при
добиване на първа степен на професионална
квалификация на лица с професионален опит
по тази професия се организира надграждащо
обучение за усвояване на компетенциите, опи
сани в т. 4, които лицето не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Шивачът съединява на машина предвари
телно скроени детайли на облекла, извършва
репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон,
рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира
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подсилващи кръпки и декорации. Изработва
основни видове изделия, предназначени за
бита – покривки, завеси, спално бельо и др.
Изработва различни детайли на облекло (вкл.
и с подлепване, напр. яка, колан, деколте,
маншети). Извършва ръчни спомагателни ши
вашки операции – пришива копчета, оформя
подгъв, почиства конци, обшива и прорязва
илици, извършва влаготоплинна обработка на
облеклата и др.
В своята дейност шивачът използва основни
и спомагателни текстилни материали, шевни
машини, устройства за влаготоплинна обработка
на облеклото, ножица, пинсета, сантиметър,
ръчни игли, карфици, креда, шило, приспосо
бления за разшиване и прорязване, бодец за
почистване на конци, работно облекло, лични
предпазни средства и др.
Шивачът трябва да притежава умения за
работа в екип, сръчност и прецизност, да
умее да консултира клиентите и да се отнася
с чувство на отговорност при изпълнение на
задълженията си.
Шивачът носи отговорност за качествено
то изпълнение на изделията в съответствие с
технологичните изисквания.
Работното време на шивача може да бъде
строго регламентирано при работа в предпри
ятие за производство на изделия от текстил, в
ателие за шевни услуги или индивидуално, ако
работи самостоятелно.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Придобилият първа степен на професионална
квалификация по професията „Шивач“ може
да продължи обучението си за придобиване на
втора степен на професионална квалификация
по професията „Оператор в производството на
облекло“ или на трета степен по професиите
„Моделиер-технолог на облекло“ или по специ
алност „Моден дизайн“ от професия „Дизай
нер“ (ако отговаря на изискванията за входящо
образователно равнище, определени в ЗПОО).
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите в Република
България (НКПД, утвърдена със заповеди на
министъра на труда и социалната политика
№ 742 от 27.ХII.2005 г., № 416 от 8.VI.2006 г.,
№ 884 от 7.ХI.2006 г., № 969 от 28.ХII.2007 г.,
№ РД 01/1114 от 30.ХII.2008 г.)
Лицата, придобили първа степен на профе
сионална квалификация по професията „Ши
вач“, могат да постъпват на работа на следните
длъжности от НКПД: 7433-1007 Работник,
спомагателни шивашки дейности, 7433-1009
Шивач, мъжко/дамско облекло, 7436-1010
Шивач, драперии/пердета, 7436-1014 Шивач,
както и други, включени при актуализирането
на НКПД.
3. Цели на обучението
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3.1. Цели на обучението по общата задъл
жителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за без
опасна работа на работното място, не замърсява
с работата си околната среда;
– осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип, съдейства и търси помощ от членовете
на екипа, изпълнява с чувство на отговорност
възложената му задача;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда; разбира договорните отношения между
работодател и работник; познава йерархическите
взаимоотношения между длъжностните лица
във фирмата;
– познава и спазва изискванията и разпоред
бите на нормативните документи, регламентира
щи дейностите в занаятчийското производство;
– разбира своята роля в производството
и съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Производство на текстил, облекло, обувки и
кожени изделия“
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
– познава и спазва технологичната дисципли
на при изпълнение на технологичните операции;
– познава основните процеси в производ
ството на текстил и облекло, както и машините
и съоръженията, чрез които се осъществяват;
– познава организацията на фирмата и пра
вомощията на длъжностните лица;
– умее да разчита технологична докумен
тация.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Шивач“ задължителна профе
сионална подготовка
След завършване на обучението по профе
сията обучаваният трябва да:
– разпознава и използва текстилни и по
мощни материали, материали за украса, конци,
копчета и други;
– извършва ръчни операции: пришиване
на копчета, подшиване на подгъви, оплитане
и прорязване на илици и други;
– шие на основни видове шевни машини;
– изработва (вкл. с подлепване) и съединява
детайли на облекло;
– изработва изделия, предназначени за
бита – покривки, пердета, спално бельо и други;
– прави репарации на облекла;
– работи със съоръжения за влаготоплинна
обработка;
– спазва нормативните изисквания за здра
вословни и безопасни условия на труд.
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4. Резултати от ученето
Компетенции
1. Познава и спаз
ва правилата за
здравословен и
безопасен труд
(ЗБУТ)

2. Извършва ръч
ни операции

3. Работи с основ
ни видове шевни
машини

4. Изработва и съ
единява предвари
телно скроени де
тайли на облекло
(пола, риза и др.)
на ръка и с шев
на машина

5. Шие предва
рително скрое
ни изделия, пред
назначени за
бита – спално бе
льо, покривки, за
веси и др.

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
1.1. Описва и спазва правилата за
здравословни и безопасни условия
на труд и санитарно-хигиенните из
исквания;
1.2. Открива и сигнализира за източ
ници на риск;
1.3. Използва лични и колективни
предпазни средства;
1.4. Спазва лична хигиена и хигиена
на работното място в съответствие
със здравословните и безопасни усло
вия на труд и санитарно-хигиенните
изисквания;
1.5. Описва и спазва правилата за по
жарна и аварийна безопасност и бор
ба с пожарите;
1.6. Използва по предназначение
средства за противопожарна защита
(кофпомпа, пожарогасител и др.);
1.7. Оказва долекарска помощ при
необходимост;
1.8. Спазва изискванията за опазване
на околната среда от замърсявания.
2.1. Познава видовете ръчни инстру
менти и приспособления и предназ
начението им;
2.2. Описва начините за оформяне на
подгъви;
2.3. Подшива подгъви;
2.4. Пришива копчета;
2.5. Обшива и прорязва илици съо
бразно размера на копчетата;
2.6. Почиства изделието (шевовете)
от конци.
3.1. Познава основните видове шевни
машини и техните части;
3.2. Изпълнява основни видове ше
вове – еднолинеен, двуконечен бо
дов шев, триконечен обшиващ бодов
ред и др.;
3.3. Подменя игли и калерчета;
3.4. Долива масло в шевната машина;
3.5. Вдява различни видове конци на
съответната шевна машина;
3.6. Регулира опъването на конеца.
4.1. Разпознава детайлите на облек
лото – ръкав, гръб, предница, джоб,
яка и др.;
4.2. Посочва технологичната последо
вателност за изработване на детайли
на облеклото;
4.3. Изработва (вкл. подлепва) яка,
колан, деколте, маншети и др., като
спазва технологичните изисквания;
4.4. Разчита символите за правилно
съединяване на детайлите на облек
лото.
5.1. Описва технологичната последо
вателност за изработване на различ
ни видове изделия, предназначени за
бита;
5.2. Прикрепва перделък върху завеса
според вида на завесите;
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5.3. Пришива перделък, подгъва за
веса, покривка, спално бельо, като
изпълнява основни видове шевове
(прав, зигзаговиден, верижен, овер
лог и др.) при спазване на техноло
гичните изисквания.
6. Прави репара 6.1. Разпознава и посочва видовете,
ции на облекла
свойствата и приложението на основ
ните и помощни материали, използ
вани в шевното производство;
6.2. Подбира подходящи материа
ли съобразно текстилния материал и
вида на изделието;
6.3. Пришива кръпки и подсилващи
детайли;
6.4. Скъсява и подгъва облекла – пола,
панталон и рокля;
6.5. Сменя цип на облекла – пола
или панталон.
7. Извършва вла 7.1. Познава съоръженията за влаго
готоплинна об
топлинна обработка – ютия, преса за
работка на изде гладене и подлепване;
лието
7.2. Познава и използва правилно
техниките за гладене на различни де
тайли на изделия от различни по със
тав текстилни материали;
7.3. Подбира параметри за влаготоп
линна обработка на изделието в съ
ответствие с технологичните изисква
ния.
8. Подготвя изде 8.1. Познава техниките за сгъване на
лието за клиента риза, пола, спално бельо;
8.2. Поставя етикет на всяко изделие;
8.3. Разчита етикети на изделия от
текстил;
8.4. Опакова изделието за клиента.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, технически средства и аудио-ви
зуална техника (диапроектор, шрайбпроектор
и други).
Помощно оборудване – тебешир, шивашки
метър, линеал, ножица.
Учебни помагала – табла с мостри на основ
ни, помощни и спомагателни материали, схеми
за устройството на различните видове машини,
онагледяващи за организация на работните
места в професията, филми за технологичната
последователност на изработване на детайли
за облекло и изделия, предназначени за бита.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обуче
нието по практика на професията. Учебните
работилници трябва да осигуряват работни
места за всички обучавани, както и работно
място за обучаващия.
Основно оборудване – работна маса за из
вършване на ръчни операции, манекен, гладачна
маса, парна ютия, шкафове или хранилище
за основни и помощни материали, основни
видове шевни машини (по една машина за
прав шев на всеки двама обучавани, оверлог),
подлепваща преса и др.
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Помощно оборудване – ножица, шивашки
метър, креда, четка за почистване от креда,
линеал, молив за надписване, ръчни игли,
шило, бодец за почистване от конци, карфици,
напръстник, съд за вода, тампон за омокряне,
шаблони за пречупване на детайлите.
Инструменти – пинсета, приспособления
за вдяване на конец, за разшиване и за ръчно
прорязване на изделията.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория на професията
имат лица с висше образование и образова
телно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ по специалност от детайл
на област 542 „Производствени техноло
гии – текстил, облекло, обувки и кожи“ на
Класификация на областите на образование
и обучение (КОО-2008) на Националния
статистически институт.
Право да преподават практика на профе
сията имат лица с образователно-квалифика
ционна степен „магистър“, „бакалавър“ или
„специалист“ (придобита до влизане в сила на
изменението на Закона за висшето образование,
обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) по специалност от
детайлна област 542 „Производствени техно
логии – текстил, облекло, обувки и кожи“ на
Класификация на областите на образование
и обучение (КОО-2008) на Националния ста
тистически институт.
Обучаващите по практика трябва да имат
квалификация за шивачи.
11137

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 и 79 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 12:
„12. номер касово място за лицата по чл. 6,
работещи с контролна лента на електронен
носител (КЛЕН).“
§ 2. В чл. 39 се създават ал. 6, 7 и 8:
„(6) Лицата по чл. 3, ал. 2 представят данни
от дневния отчет на всяка фискална памет от
ЕСФП за всеки ден, за който лицето е длъжно
да състави дневен отчет на обекта, до края на
следващия ден в ТД на НАП по регистрация
на лицето.
(7) Данните по ал. 6 се подават по електронен
път при използване на универсален електронен
подпис чрез попълване на данни или изпращане
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на файл чрез WEB-базирано приложение на
интернет страницата на НАП. Форматът на
файла и изискванията към съдържащите се
данни се уреждат в приложение № 16.
(8) Не се допуска коригиране на вече по
дадени данни по ал. 6.“
§ 3. В чл. 42, ал. 1, т. 3 след думите „съ
ответната лента“ се добавя „или от текущата
дата при работа с КЛЕН“.
§ 4. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Допуска се лицата по чл. 6 да формират
контролната лента едновременно с боновата
лента, но без да я отпечатват, като я съхраняват
на енергонезависим електронен носител при
условията и по реда на тази наредба, уреждащи
работа с КЛЕН.
(3) При работа с КЛЕН лицата по чл. 6
осигуряват възможност в търговския обект да
се отпечатва пълната информация от КЛЕН по
начина и в последователността на отпечатване
на боновата лента. При поискване от органи
те на НАП данните от КЛЕН се предават на
технически носител или по електронен път по
реда, предвиден в ДОПК.“
§ 5. В глава осма се създава чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Контролната лента на елек
тронен носител се формира едновременно с
боновата, като се съхранява на електронен
носител като „контролна лента на електро
нен носител (КЛЕН)“ и отговаря на следните
изисквания:
1. буферът на КЛЕН, реализиран като
енергонезависима памет, която не позволява
извършване на корекция или изтриване на за
писи, като например EPROM, EEPROM, флаш
ЕЕPROM, трябва да съхранява информация за
не по-малко от 150 000 отделни печатни реда;
2. да съхранява пълното съдържание и
последователността на отпечатаната информа
ция на всеки отпечатан документ по реда на
неговото издаване, с изключение на отчетите
на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН;
3. да осигурява възможност за отпечатване на
всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на
неговото издаване за зададен период от време.
(2) Не се допуска регистриране на продажба
чрез ИАСУТД при невъзможност за запис на
продажбата в КЛЕН.
(3) При съхраняването на всеки документ се
генерира автоматично, чрез използване на стан
дартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно
число на всяка отделна бележка. Това число
се записва и отпечатва в края на документа.
(4) При стартиране на дневен финансов от
чет с нулиране се генерира автоматично, чрез
използване на стандартен SHA-1 алгоритъм,
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общо контролно число на информацията в
КЛЕН за деня до момента на стартиране на
този отчет. Това число се отпечатва в края на
дневния отчет.
(5) При препълване на КЛЕН работата се
блокира до извършване на смяна на носителя
на КЛЕН.
(6) Носителите на КЛЕН следва да имат
поредна номерация.
(7) При опит за работа с КЛЕН, различна
от последната инициализирана за това работно
място, се блокира записът на данни в КЛЕН.
В този случай е допустимо инициализация на
нова КЛЕН и ако е възможно извършване на
справки от други КЛЕН.
(8) Електронните носители на КЛЕН се
съхраняват по реда и в сроковете, определени
в чл. 42.“
§ 6. В раздел I на приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се създава т. 12:
„12. При поставяне на нов носител КЛЕН
да се извършва инициализация на носителя,
която еднозначно идентифицира устройство,
на което е инсталиран КЛЕН.“
§ 7. Създава се приложение № 16 към
чл. 39, ал. 7:

Номер
Описание на полето
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„Приложение № 16
към чл. 39, ал. 7
Параметри и изисквания, на които трябва да от
говарят данните, предавани в НАП при дневното
приключване на търговските обекти от лица,
отчитащи продажбите си с ЕСФП

Данните от дневното приключване се запис
ват и предават по електронен път във формат
на стандартен ASCII текстов файл.
Подават се два файла. Първият съдържа
информация за откриване и закриване на
обекти, за които се подават данни, и се подава
еднократно или при промяна на изискваните
данни. Вторият файл съдържа информация от
дневния отчет.
І. Файл за откриване и закриване на обекти
1. Име на файла – SXXXXХХХХХХддмм
гггг.TXT
 Първи знак S
 2-11 знак /ХХХХХХХХХХ/ – БУЛ
СТАТ номер (деветразряден БУЛСТАТ номер
се попълва, като 2 знак от името на файла
е нула).
 12-13 знак /дд/ – ден,
 14-15 знак /мм/ – месец,
 16-19 знак /гггг/ – година.
2. Съдържание на файла

Дължина
(брой
знаци)

1.
БУЛСТАТ
10
			
			
2.
Име на фирмата
50
3.
Номер обект
4
4.
Код на населено място по местонахождение на обекта съгласно
Единния класификатор на административно-териториалните и
териториалните единици (ЕКАТТЕ)
5
			
			
5.
Име на обекта
50
6.
Адрес на обекта
100
7.
ИН на ФУ
8
8.
ИН на ФП
8
9.
Дата на първо подаване
10
10.
Дата на последно подаване
10

Формат

символен (деветразряден БУЛСТАТ
номер се попълва, като първият
знак е нула)
символен
символен (допълнен отляво с нули)

символен (ако местонахождението
на обекта не се съдържа в класификатора, се попълва 99999)
символен
символен
символен
цифров
дата – дд/мм/гггг
дата – дд/мм/гггг

ІІ. Файл, съдържащ информация от дневния отчет
1. Име на файла – RXXXXХХХХХХддммгггг.RNN
 Първи знак R
 2-11 знак /ХХХХХХХХХХ/ – БУЛСТАТ номер (деветразряден БУЛСТАТ номер се попълва,
като първият знак от името на файла е нула)
 12-13 знак /дд/ – ден,
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 14-15 знак /мм/ – месец,
 16-19 знак /гггг/ – година.
 Разширението на файла започва винаги с R, като NN е пореден номер на файла, отнасящ
се за деня на дневния отчет, например първи файл – R01, а втори файл – R02.
2. Съдържание на файла
Номер
Описание на полето
		
		

Дължина
(брой
знаци)

Формат

1.
БУЛСТАТ
10
символен (деветразряден БУЛСТАТ
			
номер се попълва, като първият
			
знак е нула)
2.
Номер обект
4
символен (допълнен отляво с нули и
			
съвпадащ с номера от файла за
			
откриване и закриване на обекти)
3.
ИН на ФП
8
цифров (съвпадащ с ред 8 от файла
			
за откриване и закриване на обекти)
4.
Дата
10
дата – дд/мм/гггг (дата на дневния
			
отчет, данни от който се подават)
5.
Оборот А
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
6.
Оборот Б
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
7.
Оборот В
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
8.
Оборот Г
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
9.
Общ дневен оборот
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
10.
Брой корекции
4
цифров /XXXX/
11.
Сума корекции
10
цифров /XХХХХХХ.ХХ/
12.
СУМА ОБОРОТ
16
цифров /ХХХХХХХХХХХХХ.ХХ/
(отразява се стойността на общия оборот с натрупване от дневния финансов отчет)
Общи изисквания към структурата на файла:
Между отделните полета на един запис няма разделители.
Между записите (редовете) се поставя, респ. всеки ред завършва, със стандартен разделител за
край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна.
Съдържанието на полетата в условен формат „символен“ е ляво изравнено и са допълнени
отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.
В дължината на полетата в условен формат „цифров“ се включва и знакът на числото. Съдър
жанието е дясно изравнено и допълнено отляво с нули.
Полето в условен формат „дата“ има съдържание в следния формат: „дд/мм/гггг“, където „дд“
е ден, „мм“ е месец, „гггг“ – година.
Датата в името на файла е датата от дневния финансов отчет, за който се отнася изпращаният
файл.
Номер обект се попълва и в двата файла и отразява номера на обекта, от който се изпраща
файлът, съгласно собствената номенклатура на задълженото лице. Когато задълженото лице има
повече от един обект и не поддържа номенклатура на обектите, същото задава и попълва пореден
номер на обектите, като номерата не могат да съвпадат. Когато задълженото лице има само един
обект, неговият номер на обекта е едно.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение
на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.
Министър: С. Дянков
11231
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам ка
дастралната карта и кадастралните регистри за зем
лището на с. Въглен, община Сливен, област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.ІV.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Цв. Боев
11116

ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Голям Поровец, община Исперих,
област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.VІ.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Цв. Боев
11117
ЗАПОВЕД № РД-18-54
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Ичера, община Сливен, област
Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.ІV.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Цв. Боев
11118

ЗАПОВЕД № РД-18-55
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Мелник, община Сандански,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.ІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11119

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-56
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Малък Поровец без територията
на Историко-археологическия резерват „Сборяново“,
община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 26.VІ.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11120

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-57
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на Историко-археологически резерват
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„Сборяново“ (кадастрален район 36 в землището на
с. Свещари и кадастрален район 121 в землището на
с. Малък Поровец), община Исперих, област Разград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 17.ІV.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Разград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11121

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-58
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Буката, община Смолян, област
Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 21.ХІ.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11122

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-59
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Търън, община Смолян, област
Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 21.ХІ.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11123

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-60
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Болярово, община Болярово,
област Ямбол.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.ІІ.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Ямбол.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11124

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-61
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Павел баня, община Павел баня,
област Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.ІІ.2009 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11125

Изпълнителен директор: Цв. Боев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 772
от 10 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси
те и Решение № 384 от 11.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
терен (УПИ VIII-5), ж.к. Люлин, ул. Майски ден
24, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, заедно с право на собственост
върху терен (УПИ).
2. Начална цена – 165 000 лв. Сделката се об
лага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 16 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 6.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 720 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, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11078

РЕШЕНИЕ № 773
от 10 юли 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 № 707 от 19.VІІ.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 11.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в
трафопост, ж.к. Левски В, до бл. 1 (север), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 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 документа
ция – до 9.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 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, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11079

РЕШЕНИЕ № 774
от 10 юли 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 № 763 от 11.ХІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 9.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 7, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 29 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 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 докумен
тация – до 5.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11080

РЕШЕНИЕ № 775
от 10 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите и Решение № 577 от 9.Х.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.ХІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, кв. Враждебна, ул. 8 (бивша ул. Борис
Илиев), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 42 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 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 документа
ция – до 10.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 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, предхож
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч. в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11081

РЕШЕНИЕ № 785
от 17 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурси
те и Решение № 356 от 26.VІ.2006 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Люлин, до бл. 985, обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 93 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9300 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 документа
ция – до 12.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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, предхож
дащ 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
11082

РЕШЕНИЕ № 793
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите и Решение № 323 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.ХІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 4, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 25, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, заедно със съответното право на
строеж.
2. Начална цена – 43 000 лв. Сделката се об
лага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 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
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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 документа
ция – до 9.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 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, предхож
дащ 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
11083

РЕШЕНИЕ № 867
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите, Решение № 579 от 9.X.2008 г.
и Решение № 116 от 19.II.2009 г. на Столичния об
щински съвет и съгласно чл. 8, ал. 12 от Правилника
за дейността на Столичната общинска агенция за
приватизация Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс на
един етап за продажбата на пакет от 53 364 поимен
ни акции, общинска собственост, представляващи
100% от капитала на „БКС Център“ – ЕАД.
2. Конкурсът се провежда при минимална кон
курсна цена в размер 4 127 000 лв., която се заплаща
в деня на подписване на договора за продажба по
реда, определен в конкурсната документация.
3. Конкурсната документация се закупува в Сто
личната общинска агенция за приватизация, София,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 28, всеки работен ден
от 14 до 16 ч. в срок до 20.X.2009 г. за 3000 лв., с
включен ДДС, платими в касата на СОАП.
4. Условие за закупуването на конкурсната доку
ментация е представянето на следните документи:
4.1. по отношение на физическите лица: документ
за самоличност; нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация, в случай че закупу
ват документация от името на друго физическо лице;
4.2. по отношение на юридическите лица: доку
мент за самоличност на представляващия дружество
то или на упълномощеното от него лице; оригинал
или нотариално заверено копие на документ за
актуално правно състояние на юридическото лице;
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документация, не може да се
установи от документ за регистрация; документите
на чуждестранните лица се придружават от превод
на български език, извършен и заверен от заклет
преводач.
5. При получаване на конкурсна документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП
по ЗПСК. В случаите на упълномощаване пълно
мощникът подписва декларация за неразгласяване
на информация лично от свое име, а от името на
упълномощителя се представя нотариално заверена
декларация за неразгласяване на информация.
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6. В срок до 23.X.2009 г. лицата, закупили кон
курсна документация, могат да отправят писмени
искания до СОАП за даване на разяснения по про
цедурата за провеждане на конкурса. Разясненията
се изготвят в писмена форма в 3-дневен срок и
се предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
7. Депозитът за участие в конкурса е парична
вноска в размер 300 000 лв. и се внася по IBAN
сме т к а на С т ол и ч ната общ и нск а а г ен ц и я за
приватизация № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6. Краен срок за
внасяне на депозита – до 2.XI.2009 г.
8. Лицата, закупили конкурсна документация и
получили сертификат за регистрация, имат право
да подадат оферта за участие в конкурса. Съдър
жанието на офертата трябва да отговаря на изис
кванията, поставени в правилата за провеждане на
конкурса, които са неразделна част от конкурсната
документация. Краен срок за внасяне на оферта
та – 16 ч. на 4.XI.2009 г. в Столичната общинска
агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 2.
9. Утвърждава конкурсната документация за
продажба на пакет от 53 364 поименни акции,
общинска собственост, представляващи 100% от
капитала на „БКС Център“ – ЕАД.
11150

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № 1987
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение № 186
от 3.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Габрово,
нареждам:
1. От учебната 2009/2010 г. целодневната група
към ОДЗ „Дъга“ – Габрово, с. Яворец, да се пре
образува в полудневна група.
2. Трудово-правните отношения с персонала на
целодневната група от с. Яворец да се приведат в
съответствие с Наредба № 3 от 2008 г. за нормите
за преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната
просвета.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на зам.-кмета на община Габрово.
11093

Кмет: Т. Дончев

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 428
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка чл. 2
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
реши:
1. Допълва списъка, приет на основание чл. 3,
ал. 2 ЗПСК (ДВ, бр. 70 от 2002 г.), с 20 % в размер
620 дяла на стойност 62 000 лв. от капитала на
„Пролет – ГО“ – ООД, Горна Оряховица, собстве
ност на община Горна Оряховица.
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2. Открива процедура за приватизация на 20 %
в размер 620 дяла на стойност 62 000 лв. от капи
тала на „Пролет – ГО“ – ООД, Горна Оряховица,
собственост на община Горна Оряховица.
3. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с дружеството по т. 1, сключването на до
говори 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.
10994

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 283
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гъ
лъбово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Фотоволтаична
инсталация „Сазлия“, обхващащ поземлени имоти
№ 373, 472, 473, 480, 482, 732, 733, 1106, 1107, 1108,
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 230011 в землището на
гр. Гълъбово.
11032

Председател: Я. Петрова

РЕШЕНИЕ № 284
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гъ
лъбово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Фотоволтаична
инсталация „Новите места“, обхващащ поземлени
имоти № 608, 609 и 783 в землището на с. Обручище.
11033

Председател: Я. Петрова

РЕШЕНИЕ № 285
от 25 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гъ
лъбово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Фотоволтаична
инсталация и система за преобразуване на енер
гия от биомаса за производство на ел. енергия
„Гълъбово – север“, обхващащ поземлени имоти
№ 42, 43, 75, 78, 83, 102, 123, 1141, 1143, 1173 и 1200
в землището на с. Обручище.
11034

Председател: Я. Петрова

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 661
от 23 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК
Общинският съвет – Димитровград, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез пуб
личен търг на 15 % от капитала на „Сандра“ – ООД,
възлизащи на 1436 дяла.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайните активи на дружеството,
сключване на договори за придобиване на дяло
во участие, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване вземания освен с разрешение на
общинския съвет.
3. Да се проведе публичен търг за продажба на
15 % от капитала на „Сандра“ – ООД, на 16-ия ден
от обнародването в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общинска администрация Димитров
град, заседателна зала, зала „Гросето“. В случай
че срокът изтича в неприсъствен ден, търгът ще се
проведе на следващия присъствен ден.
4. Приема начална минимална тръжна цена
160 790 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
5. Депозит за участие 16 079 лв. се внася по
банкова сметка на общината BG43 UNCR 7527 3381
7116 33 при „УниКредит Булбанк“ – Димитров
град, BIC UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на
депозита – не по-късно от 12 ч. на работния ден,
предхождащ търга.
6. Срок за закупуване на тръжната документа
ция – до 14-ия ден от обнародването в „Държавен
вестник“ от 9 до 17 ч. – гише № 6 „Управление и
разпореждане с общинска собственост“, община
Димитровград. Тръжната документация е с цена
500 лв., платими в брой в касата на общината, гише
№ 8, бул. Раковски 15. За закупуване на тръжната
документация е необходимо да се представят лич
на карта, БУЛСТАТ и решение на фирмата (при
необходимост пълномощно).
7. Срок за подаване на оферти – не по-късно
от последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга, от 9 до 17 ч. в деловодството
на общината, гише № 1.
8. Оглед на обекта и разяснения по процедурата
се извършват от 8,30 до 12 ч. до деня на провеждане
на търга всеки работен след представен документ
за закупена тръжна документация.
9. Упълномощава кмета на община Димитровград
да одобри тръжните условия, тръжните документи
и проектодоговора за продажба.
10. Упълномощава кмета на общината да назначи
комисия за провеждане на търга.
11. Упълномощава кмета на общината да одобри
и да подпише договора за покупко-продажба.
Председател: К. Чалъкова
11063

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 417
от 10 юли 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Долни чифлик, одобрява ПУП – парце
ларен план за външно кабелно ел. захранване на
приемно-предавателна станция на „БТК“ – АД, VA
4124 в ПИ № 003500 по КВС на с. Солник.
Председател: Ф. Бейтулов
10995
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ОБЩИНА ИСКЪР
ЗАПОВЕД № 234
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение № 404
от 7.VІІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Искър,
преобразувам ПДГ „Здравец“, с. Староселци, община
Искър, в ЦДГ „Здравец“, с. Староселци, община
Искър, считано от 1.ІХ.2009 г.
10996

Кмет: В. Йорданов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 26
от 29 януари 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
варна, одобрява проект за П У П – парцеларен
план за линейна инфраструктура, представляваща
подземен електропровод за високо напрежение по
следното трасе: ПИ № 100146 – полски път, ПИ
№ 100074 – път ІІІ клас.
10997

Председател: Е. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 498
от 19 декември 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 12, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2
и чл. 35а от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Отменя решения № 395 от 5.IX.2008 г. и № 409
от 30.IX.2008 г.
2. Одобрява изготвения анализ на правното със
тояние и информационен меморандум на общинско
търговско дружество „Бизоне“ – ЕООД.
3. Приватизационната оценка на общинско тър
говско дружество „Бизоне“ – ЕООД, е 540 000 лв.
(без ДДС).
4. Утвърждава конкурсната документация и
проекта на договора за продажба като част от нея.
5. Конкурсната документация се закупува от
касата на общината в срок от 8 до 17 ч. на 18-ия ден
вкл. след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ срещу заплащане на 300 лв., платими в
брой.
6. Конкурсната документация съдържа деклара
ция за приемане на условията на приватизационната
сделка, декларация за неразгласяване на информа
ция, чието подписване е условие за допускане до
участие в конкурса.
7. В срок до 17 ч. на 23-ия ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“ лицата, заку
пили конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания за даване на разяснения по про
цедурата за провеждане на конкурса.
8. Лицата, закупили конкурсната документация,
получават сертификат за регистрация и имат право
да подадат оферта за участие в конкурса.
9. Депозит за участие в размер 10 % от началната
тръжна цена, равен на 54 000 лв., се внася по смет
ка на община Каварна до 16 ч. на 27-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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10. Офертите се изготвят в съответствие с из
искванията, определени в конкурсната документа
ция, и се депозират в запечатан непрозрачен плик
най-късно до 16 ч. на 27-ия ден след обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Ако денят е
неприсъствен, срокът се удължава до първия при
съствен ден. Върху плика се отбелязват пълното
наименование на обекта за приватизация, името
(фирмата) и адресът на подателя.
11. Определят се следните приоритетни кон
курсни условия:
а) предлагана конкурсна цена – не по-ниска
от обявената;
б) запазване на 20 работни места в дружеството,
обект на приватизацията;
в) запазване дейността на дружеството минимум
за 5 години;
г) инвестиции в предприятието минимум за
1 000 000 лв.;
д) програма за икономическо развитие за пе
риод 5 години.
12. Оглед на обектите се извършва до крайния
срок за заплащане на депозита.
13. Упълномощава кмета на общината да извър
ши всички действия във връзка с организацията и
провеждането на публично оповестения конкурс
на един етап.
10998

Председател: Е. Чобанов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 386
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
1. Дава съгласие за допълване списъка на общин
ските обекти за приватизация със застроен парцел
1 „Ресторант, сладкарница, магазин и обществени
услуги“ от кв. 10 по плана на с. Понор, община
Костинброд, застроен с едноетажна полумасивна
сграда със ЗП = 131 кв.м, площ на имота 2200 кв.м.
2. Открива процедура за приватизация на обекта,
описан в т. 1.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи
изготвяне на правен анализ и оценителски доклад
за обекта, вкл. процесуално представителство.
11064

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 354
от 28 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ко
тел, одобрява ПУП – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект на техническата
инфраструктура за обект: „Кабелно ел. захранване
на телекомуникационна станция № 5143“ на GSM
оператор „Глобул“ за имоти № 632; 623; 639; 120.56;
175.6; 119.15; 114; 120 и 113 извън границите на урба
низираните територии в землището на с. Кипилово,
община Котел.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решени
ето подлежи на обжалване чрез община Котел до
Административния съд – гр. Сливен.
10999

Председател: В. Андреева

ОБЩИНА ГР. ЛЕВСКИ
ЗАПОВЕД № 1604
от 8 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП, чл. 11 и чл. 15, ал. 4 и 2 ППЗНП и
решение № 401 от 27.VІІІ.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Левски, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Слънце“, гр. Левски,
като се изключва от структурата на детската гра
дина филиалната група в с. Аспарухово. Групите в
детската градина се намаляват от 10 на 9 считано
от учебна 2009/2010 г.
1.1. Трудовите правоотношения с персонала да
се уредят при условията на чл. 123, т. 3 от Кодекса
на труда.
1.2. Правоприемник на движимото и недвижи
мото имущество, активите и пасивите на филиална
група в с. Аспарухово – ЦДГ „Слънце“, да бъде
ЦДГ „Пролет“, гр. Левски.
1.3. На наличната материално-техническа база
да се извърши инвентаризация и се изготвят не
обходимите приемно-предавателни протоколи от
компетентните служби на община Левски с учас
тие на материално отговорните лица от детските
градини ЦДГ „Слънце“ и ЦДГ „Пролет“.
1.4. Задължителната документация съгласно
чл. 154, 156 и 158 ППЗНП, водена във филиалната
група с. Аспарухово, да се предаде на съхранение
в преобразуваната ЦДГ „Пролет“, гр. Левски, с
адрес гр. Левски, ул. Пролет 1.
1.5. Възлагам на отдел „Хуманитарна политика“
при община Левски да съгласува изготвения от
директора на ЦДГ „Слънце“ списък образец № 2
за учебната 2009/2010 г. с филиални групи, както
следва: ЦДГ „Слънце“, гр. Левски – 6 групи; една
филиална група в с. Асеновци; една филиална група
в с. Градище; една филиална група в с. Козар Бе
лене. Списък образец № 2 за учебната 2009/2010 г.
да се съобрази с промените в щатното разписание
на ЦДГ „Слънце“, гр. Левски, която от 10 става
на 9 групи.
2. Преобразувам чрез вливане на филиална гру
па с. Аспарухово от ЦДГ „Слънце“ в структурата
на ЦДГ „Пролет“, гр. Левски, като филиалните
групи се увеличават от 2 на 3 считано от учебната
2009/2010 г.
2.1. Трудовите правоотношения с персонала да
се уредят при условията на чл. 123, т. 3 от Кодекса
на труда.
2.2. Правоприемник на движимото и недвижи
мото имущество, активите и пасивите на филиална
група с. Аспарухово на ЦДГ „Слънце“, гр. Левски,
да бъде ЦДГ „Пролет“, гр. Левски.
2.3. Задължителната документация съгласно
чл. 154, 156 и 158 ППЗНП, водена във филиалната
група с. Аспарухово, да се предаде на съхранение
в преобразуваната ЦДГ „Пролет“, гр. Левски, с
адрес гр. Левски, ул. Пролет 1.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

2.4. Възлагам на отдел „Хуманитарна политика“
при община Левски да съгласува изготвения от
директора на ЦДГ „Пролет“ списък образец № 2
за учебната 2009/2010 г. с групи, както следва:
ЦДГ „Пролет“, гр. Левски – 3 групи; една фили
ална група в с. Аспарухово; една филиална група в
с. Българене; една филиална група в с. Стежерово.
Списък образец № 2 за учебната 2009/2010 г. да се
съобрази с промените в щатното разписание на
ЦДГ „Пролет“, гр. Левски.
11000

И.д. кмет: Пл. Банчев

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 396
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и план за застрояване (ПУП – ПП и ПЗ), за
обект – въздушна електропроводна линия 20 kV от
ж.р. стълб на съществуваща ВЛ 20 kV „Богданов
дол“ през имоти № 30003, 30014, 30004, 30007, 30020,
30030, 30041, 30046, 30047, 30049, 30053, 30057, 30050,
30064, 30051, 30059, 30060, 30052, 30055, 30056, 26,
29056, 29059, 29061, 29057, 29060, 29062, 29047, 29077,
29048, 29058, 29052, 12030, 12009, 25 до нов МТП в
махала Скочиловец в КВС на землище с. Богданов
дол, община Перник.
11035

Председател: Д. Митрев

РЕШЕНИЕ № 397
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект – технологичен сла
ботоков кабел от съществуващ ж.р. стълб № 23/13
на електропровод 110 kV „Славей“ – „Чучулига“
(над МТС Перник) до МЕРП Перник, УПИ І, кв.
131, Перник, кв. Ралица. Трасето преминава по ул.
Света Петка, ул. Палма и през поземлени имоти с
кадастрален № 55871.211.14, 55871.211.49, 55871.211.53,
55871.211.55 и 55871.211.59, Перник, община Перник.
11036

Председател: Д. Митрев

РЕШЕНИЕ № 398
от 28 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер
ник, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект – ре
конструкция на ВЛ 110 kV „Бучино“ в участъка от
стълб № 9 до стълб № 15 в землището на Перник,
кв. Изток. Трасето на ВЛ 110 kV преминава през
ПИ № 125.12 и 125.13 по КВС на Перник и ПИ
№ 76.12, 76.11, 76.1, 76.9, 76.8, 76.7, 76.6, 76.5, 76.4,
76.3, 76.2, 76.1, 0.43, 75.19, 75.18, 75.17, 75.16, 75.15,
75.14, 75.13, 75.12, 75.11, 11.1, 75.8, 75.7, 75.6, 75.5, 75.4,
75.3 по КВС на кв. Изток, Перник.
11037

Председател: Д. Митрев
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ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 356
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализи на правното състояние и приватизационни
оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7,
чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 2, чл. 35з, 35и, 36 и
39 НТК Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка 27 430 лв.
и правен анализ на обект „Магазин – ІІІ – аптека“,
гр. Попово, бул. България 98, УПИ XI-1651, кв. 101,
със ЗП 40,88 кв.м, с АОС № 22 от 14.ХІ.1996 г., с
право на строеж.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обекта по т. 1 при
следните условия:
2.1. минимална конкурсна цена 27 430 лв.;
2.2. обектът се предлага за аптека;
2.3. купувачът се задължава в срок 5 години да
не променя предмета на дейност на обекта;
2.4. участниците в конкурса да отговарят на
изискванията на Закона за лекарствените средства
за откриване на аптека.
3. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап:
3.1. срок за закупуване на конкурсна докумен
тация – до 20-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината след
представяне на документ за внесена сума 100 лв.
без ДДС в касата на информационния център на
общината;
3.2. при закупуване на конкурсна документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията;
3.3. депозитът за участие в конкурса в размер 10 %
от минималната конкурсна цена (2743 лв.) се внася
до 30-ия ден от обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ по сметка BG75UBBS80023300135430,
BIC код на банката UBBS BGSF;
3.4. срок за подаване на конкурсните докумен
ти – до 30-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
3.5. срок за оглед на обекта и получаване на
допълнителна информация – до 30-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена конкурсна документация.
4. За обекта кандидатите за участие в конкурса
подписват декларация, че приемат условията на
конкурса по т. 2.
5. Назначава комисия за организиране и провеж
дане на конкурса и я упълномощава с дейностите
по чл. 35в и чл. 35д, ал. 2 и 3 НТК.
6. Упълномощава кмета на общината по чл. 35з,
35и и 36 НТК да определи спечелилия конкурса
участник, класирания на второ място за обекта и
да сключи договора за приватизация с него.
Председател: Т. Трифонов
11151
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 495
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връз
ка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Рад
нево, одобрява ПУП – план за застрояване за обект
„Пречиствателна станция за отпадъчни води“ в
землище Раднево, община Раднево, област Стара
Загора, в имот с идентификатор 61460.212.87.
11153

За председател: Т. Сотирова

РЕШЕНИЕ № 496
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връз
ка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Рад
нево, одобрява ПУП – парцеларен план за обект
ТЕЦ „Марица-изток 2“ – ЕАД, подобект „Гип
соотвал и система за транспортиране на гипс до
гипсоотвала“ за поземлени имоти № 57323.0002.100 и
57323.0002.049 по КВС на землище с. Полски Градец,
община Раднево, област Стара Загора; за поземлен
имот № 47500.0000.316 по КВС с. Маца и по кадас
трална карта № 47500.0502.001 в землището на с.
Маца, община Раднево, област Стара Загора, и на
имоти № 37507.0101.041, 37507.0101.060, 37507.0101.061,
37507.0101.064, 37507.0101.069 и 37507.0101.093 по КВС
с. Ковачево и по кадастрална карта № 37507.0503.006,
37507.0503.008 и 37507.0503.009 в землището на с.
Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.
11154

За председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 318
от 30 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение
№ І.1 от протокол № 2 от 10.ІV.2009 г. и решение
№ ІІ.1 и ІІ.2 от протокол № 3 от 17.VІІ.2009 г. на
ОЕСУ Т Общинският съвет – гр. Рила, приема
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване с обхват поземлен имот
№ 080104, м. Рилица, в землище гр. Рила с възло
жител Костадин Божидаров Ингилизов, третиращ
промяната на предназначението на земеделска земя
в поземлен имот, определен за ферма за биволи,
като изготвен на основание чл. 109, ал. 1, т. 3 и
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 3 ЗУТ и
съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове.
11094

Председател: Ал. Миладинов

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 16-192
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел жилищно стро
ителство в поземлен имот № 101022 по КВС в
землище с. Николаевка, община Суворово, област
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Варна, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни линии и над
писи. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването чрез община Суворово пред
Варненския административен съд.
11065

Председател: Д. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 16-193
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел жилищно строител
ство в поземлен имот № 101021 по КВС в землище
с. Николаевка, община Суворово, област Варна,
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни линии и над
писи. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването чрез община Суворово пред
Варненския административен съд.
11066

Председател: Д. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 16-194
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел жилищно стро
ителство в поземлен имот № 037002 по КВС в
землище с. Николаевка, община Суворово, област
Варна, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни линии и над
писи. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването чрез община Суворово пред
Варненския административен съд.
11067

Председател: Д. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 16-195
от 2 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел жилищно стро
ителство в поземлен имот № 086004 по КВС в
землище с. Николаевка, община Суворово, област
Варна, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни линии и над
писи. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването чрез община Суворово пред
Варненския административен съд.
11068

Председател: Д. Йорданов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 209
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 32, а л. 1 ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плановете на новообразуваните имоти
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в М 1:1000 и регистрите към тях на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за кадастрални
райони № 73626.159, № 73626.166, № 73626.167,
№ 73626.171, № 73626.174, № 73626.176, № 73626.181
за местност „Драка“ и № 73626.202-202 за местност
„Кованлък“ в землище Тръговище. Плановете са
изложени в центъра за административно обслужване
на граждани в община Търговище. Жалби срещу
одобрените планове на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Търговище пред
Административния съд – Търговище, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта.
11152

Областен управител: М. Стайков

ОБЩИНА С. РУЖИНЦИ,
ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № 532
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15, ал. 1,
3, 4 и 5 ППЗНП в изпълнение на решение № 171
на Общинския съвет – с. Ружинци, от 10.ІХ.2009 г.
разпореждам:
1. Закривам ЦДГ „Дъга“, с. Тополовец, община
Ружинци, област Видин, считано от 15.ІХ.2009 г.
2. Децата от ЦДГ „Дъга“, с. Тополовец – 10
(видно от докладната на директорката), да бъдат
пренасочени към ЦДГ „Палавници“, с. Дреновец,
община Ружинци, област Видин.
3. Да се извърши предаване и приемане на
наличната задължителна документация от Сашка
Минова – директор с група на ЦДГ „Дъга“, на Соня
Младенова – директор с група на ЦДГ „Палавници“,
което да се удостовери с приемо-предавателен про
токол, копия от който да се представят на Стефка
Ангелова – гл. специалист „ОКСЗ“, предаващия и
приемащия за сведение.
4. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 326, ал. 2 КТ.
5. Във връзка със закриването на ЦДГ „Дъга“,
с. Тополовец, община Ружинци, да се извърши ин
вентаризация на цялата материално-техническа база
на закриваната ЦДГ „Дъга“ от 3-членна комисия,
която да изготви инвентаризационен протокол,
който да се представи на кмета на общината и на
кмета на кметство с. Тополовец за сведение.
6. След извършване на инвентаризацията цялата
материално-техническа база да се предаде с приемопредавателен протокол на Сашко Здравков – кмет
на кметство с. Тополовец, за стопанисване, от който
един екземпляр да се представи на кмета на община
Ружинци за сведение.
7. На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта с оглед
осуетяване на сериозни затруднения на изпълнени
ето є поради започване на новата учебна година,
считано от 15.ІХ.2009 г.
Контролът по изпълнението на тази заповед се
възлага на зам.-кмета на община Ружинци.
Кмет: В. Ванков
11095
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23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е из
дал разрешение за строеж № РС-28 от 8.ІХ.2009 г.
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Замяна на
УКТС на СБ с Програмно-технически комплекс
(ПТК) – блок 6 УСБ1 и блок 6 УСБ3“. Разрешени
ето за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
11176
840. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за асистент по 01.02.02 приложна меха
ника – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във ВТУ „Т.
Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел.
9709-209.
11174
988. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по инфекциозни болести, паразитология и тропи
ческа медицина за доцент по 03.01.33 инфекциозни
болести – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
Катедрата по инфекциозни болести, паразитология
и тропическа медицина, София 1606, бул. Акад. Иван
Гешов 17, тел. 952-37-80, вътр. 223, и 952-26-97.
11173
63. – Медицинск ият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Медицинския колеж „Йорданка
Филаретова“ за асистент по 03.01.28 медицинска
радиология и рентгенология със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“.
11141
1. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за територията в строителните граници на с. Голец
и с. Киркова махала, община Угърчин, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вест
ник“ заинтересуваните могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
11126
1а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на гр. Твърдица, община Твърдица,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени искания и възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и када
стър – Сливен.
11127
1б. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Стара Загора, 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. Сулица и с. Старозагорски
бани, община Стара Загора, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заин
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тересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Стара Загора.
11128
10. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план-схема за
газификация на с. Скравена, община Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването заинтересуваните лица могат
да разгледат проекта в кметство с. Скравена и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта чрез кметството до общинска
администрация Ботевград.
11177
11. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план-схема за
газификация на с. Литаково, община Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването заинтересуваните лица могат
да разгледат проекта в кметство с. Литаково и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта чрез кметството до общинска
администрация Ботевград.
11178
5. – Община Девин, област Смолян, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
следните проекти за подробни устройствени плано
ве: 1. проект за ПУП – план за улична регулация
с устройствени схеми за територията, заключена
между р. Девинска на север, ул. Освобождение на
юг и двата моста на р. Девинска – гр. Девин; 2.
проект за ПУП – план за улична регулация с ус
тройствени зони за територията, заключена между
ул. Опълченска, ул. Явор и ул. Освобождение – на
север, и регулационната граница на гр. Девин; 3.
проект за ПУП – план за улична регулация с ус
тройствени зони за територията, заключена между
ул. Опълченска, ул. Васил Левски и регулацион
ната граница на гр. Девин. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните по чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения, ис
кания и предложения до общинска администра
ция – гр. Девин.
11042
66. – Община Димитровград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни
влогове с времепрестрой на влоговете от 5 до 20 г.
е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10967
16. – Община Дупница на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъците
на правоимащите граждани с многогодишни жи
лищноспестовни влогове за 2009 г. са изложени в
сградата на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъците подлежат на обжалване по
реда на ЗАП пред кмета на общината в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11179
846. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за про
мяна на регулационен план на Каварна, изработен
поетапно за централна градска част, крайбрежна
зона и останалите квартали, допуснат със заповед
№ 346 от 10.ІV.2009 г. на кмета на община Каварна,
който се намира в общинския център за услуги и
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информация при общината. Заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
искания, предложения и възражения в едномесечен
срок от обнародването.
11106
884. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на под
робен устройствен план – парцеларен план за ли
нейна инфраструктура, представляващ захранващ
водопровод по трасе ПИ № 28.176, ПИ № 30.29, ПИ
№ 30.150, ПИ № 49.568 и ПИ № 501.758, землище
с. Българево, община Каварна, който се намира в
отдел „ТУС“ при община Каварна. Заинтересува
ните могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11008
944. – Община Каварна на основание чл. 128,
а л. 2 ЗУ Т о бя в я ва , че и з раб о т ен п р о ек т н а
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструк
тура, представляваща въздушен електропровод 110
kV, засягащ следното трасе: ПИ № 11.19, ПИ № 11.20,
ПИ № 11.26, ПИ № 11.37, ПИ № 11.38, ПИ № 11.51,
ПИ № 11.72, ПИ № 11.76, ПИ № 11.78, ПИ № 11.172,
ПИ № 11.175, ПИ № 13.154, ПИ № 14.2, ПИ № 14.5,
ПИ № 14.6, ПИ № 14.7, ПИ № 14.18, ПИ № 14.26,
ПИ № 14.28, ПИ № 14.32, ПИ № 14.33, ПИ № 15.1,
ПИ № 15.13, ПИ № 15.23, ПИ № 15.48, ПИ № 17.3,
ПИ № 17.6, ПИ № 17.8, ПИ № 17.11, ПИ № 18.1, ПИ
№ 18.13, ПИ № 18.14, ПИ № 18.15, ПИ № 18.16, ПИ
№ 150.1, ПИ № 150.4, за присъединяване на п/ст
„Тузлата“ към електропроводната мрежа, землище
с. Топола. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
община Каварна. Заинтересуваните могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени възра
жения, предложения и искания в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11073
9. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе
за кабелно захранване на средно напрежение за
обект: Фотоволтаична централа в землището на
с. Каравелово, община Карлово“, преминаващо
през поземлени имоти № 041242, 000715, 000716
и 000754 в землището на с. Каравелово, община
Карлово. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 203 в сградата на общинската администрация.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу
ваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация Карлово.
10968
10. – Община Карлово на основание чл. 33,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица с възстановено право на собственост на но
вообразуваните имоти въз основа на влязла в сила
заповед на кмета на община Карлово по чл. 28а,
ал. 1 ППЗСПЗЗ и издадена скица по влезнал в сила
план за нообразувани имоти, изготвен на основание
§ 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за местностите „Горните лозя“
и „Кръстьово дере“, землище с. Розино, община
Карлово, че ще се извърши трасиране и въвод във
владение по график, който започва 14 дни след
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обнародването в „Държавен вестник“. Графикът
по дати и местности и обявлението са изложени в
сградата на община Карлово.
11074
652 . – Общ и н а Ко с т и н бр од н а о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на техническата инфраструктура за „Водопровод
∅ 90 за допълнително питейно водоснабдяване на
с. Градец от съществуващ сондажен кладенец в
местността „Краище“, поземлен имот № 0.268 по
КВС на земеделските земи и гори в землището на
с. Градец, до поземлен имот № 206.11 по плана на
новообразуваните имоти в м. Градище. Планът се
намира в сградата на общинската администрация
Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая 35. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта до кмета на община
Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
11075
50. – Общинската служба по земеделие – Кос
тинброд, Софийска област, на основание § 8
ЗВСГЗГФ съобщава, че е изготвен план за възста
новяване правото на собственост върху гори и земи
от горския фонд, въз основа на който се издават
решения за землищата на селата Безден, ЕКАТТЕ
03191, Понор, ЕКАТТЕ 57529, Бучин проход, ЕКАТ
ТЕ 07171, Драговищица, ЕКАТТЕ 23296, Градец,
ЕКАТТЕ 17449, Дреново, ЕКАТТЕ 23707, Дръмша,
ЕКАТТЕ 23844, Царичина, ЕКАТТЕ 78197, община
Костинброд, Софийска област.
11107
8. – Община Котел, област Сливен, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект – „Wireless
transmission SPDH – Kotel“, по картата на възста
новената собственост на землище Котел, област
Сливен. Трасето на оптичния кабел се прокарва
през поземлени имоти 001507 и 004518 в местността
„Бабин качул“. 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.
11009
302. – Община Летница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линеен обект на тех
ническата инфраструктура във и извън граници
те на урбанизираната територия на Летница, за
изграждане на електронна съобщителна мрежа
(оптично трасе Плевен – Левски), който е изло
жен за разглеждане в Дирекция „УТ, ОС и ИР“
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 Летница.
11010
10. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 12 ЗУ Т съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план на
обект „Подземна кабелна линия 20 kV и тръби за
оптичен кабел от подстанция „Прослав“ 110/20 kV,
община Пловдив, до възлова станция 20 kV Радиново
в землището на с. Радиново, община Марица“, за
частта, преминаваща през територията на община
„Родопи“, област Пловдив, който е изложен за запо
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знаване в сградата на община „Родопи“ – Пловдив,
ул. С. Врачански 1А, ет. 2, стая 17. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
11108
274. – Община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ
съобщава, че първи списък за 2009 г. по чл. 5, ал. 1
от правилника на правоимащите по смисъла на
закона, приет на 10.ІХ.2009 г., е изложен на таблото
за обяви в сградата на общинска администрация
Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, и в сайта на
община Полски Тръмбеш. 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“ пред кмета на общината.
11109
26. – 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 обект
„Надземно трасе на ел. провод от 110 kV от т. 1
до т. 47 в землищата на селата Бяла, Гавраилово,
Голямо Чочовен и Селиминово, община Сливен“, с
дължина на трасето 9928 м. Проектът е изложен в
общината, стая 38. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
11090
26. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на
подробни устройствени планове – парцеларен план
за линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
трасе за изграждане на подземен 20-киловолтов
елект ропровод в землищата на селата Ма лко
Чочовен, Голямо Чочовен и Гавраилово, община
Сливен, и ПУП за имоти: 018027 (стар 018002) и
018024 (стар 018023) в местност Разпити, 011021 (стар
011001), 011023 (стар 011008), 015024 (стар (015001)
и 015026 (стар 015004) в местност Козуйна, 017039
(стар 017001) и 017012 в местност Белю клин, 010018
(стар 010013) в местност Гермекая и 016020 (стар
016016) в местност Карафилик, землище с. Голямо
Чочовен, община Сливен; 000026 (стар 000012),
000028 (стар 000012), 000030 (стар 000012), 000031
(стар 000012), 000032 (стар 000012), 000033 (стар
000012) и 000137 (стар 000014) в местност Каскан
джа, землище с. Малко Чочовен, община Сливен;
14275.64.108, 14275.64.109, 14275.64.110, 14275.64.111,
14275.64.112, 14275.64.113, 14275.64.118, 14275.64.119,
14275.64.120, 14275.64.121, 14275.64.122, 14275.64.123,
14275.64.124, 14275.64.125, 14275.64.137, 14275.64.126,
14275.64.114, 14275.64.115, 14275.64.116 и 14275.64.117,
местност Елата, землище с. Гавраилово, община
Сливен; 085040 (стар 085020) в местност Враилец,
083017 (стар 083016) в местност Пряслапа, 074080
(стар 074019) в местност Пряволите и 071096 (стар
071095) в местност Гайдовец, землище с. Бяла, об
щина Сливен, от разширение вятърно-генераторен
парк с. Бяла, община Сливен. Проектите са изло
жени в общината, стая 38. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
10969
571. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 2 ЗУ Т съобщава, че е израбо т ен п роек т:
ПУП – ИПРЗ за ПИ 6.324, кв. 1 по плана на к.т.я.
Малина на к.к. Пампорово, община Смолян, който
е изложен в приемната на „Устройство на терито
рията“ в община Смолян. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
за направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
Смолян.
10970
456. – Община Смолян на основание чл. 128,
а л. 2 ЗУ Т съобщава, че е израбо т ен п роек т:
ПУП – ИПРЗ за ПИ ПУП – ИПРЗ за ПИ 6.219,
6.199, 6.326 и 6.143, кв. 1 по плана на к.т.я. Малина
на к.к. Пампорово, община Смолян, който е изло
жен в приемната на „Устройство на територията“ в
община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат за направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Смолян.
10971
28. – Областният управител на Софийска област
на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ,
комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционен проект със съществените изисква
ния към строежите, изготвен от „Рубикон инже
неринг“ – ООД, Варна, и одобрен инвестиционен
проект по чл. 145, ал. 2 ЗУТ е издал разрешение
за строеж № 7 от 1.ІХ.2009 г. на Национална ком
пания „Железопътна инфраструктура“ за строеж
първа категория, буква „а“: „Основен ремонт на
тунел 3 по ІІІ главна жп линия от км 56+605 до км
59+638“. На основание чл. 215 ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Админи
стративния съд – София-област, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11043
79. – Община Троян, област Ловеч, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично
изменение на застроителния и регулационен план
(ЧИЗРП) на кв. № 44, 46 и 54 и частта от кв. № 301
по протежение на р. Осъм от ОТ 1175 до ОТ 554
по плана на Троян, който е изложен в сградата на
общината, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация.
11011
648. – Община Харманли на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите граждани по реда на чл. 5, ал. 1
ППЗУПГМЖСВ е изложен в информационния
център на община Харманли. На основание чл. 6,
ал. 3 от правилника възражения по списъка могат
да се правят по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11012
13. – Община Червен бряг на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че окончателният
списък на правоимащите за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
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списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11110
10. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
електрозахранване за поземлен имот № 103028,
местност Гинето в землището на с. Зетьово, община
Чирпан. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая 4, ет. 1 в
сградата на община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ писмени възражения, предложения и искания
по проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
11138
757. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изра
ботен проект на парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – подземен електро
провод, захранващ следните ветрогенератори в
ПИ 16095.17.90 и 16095.17.84 с. Горичани, община
Шабла, засягащи следното трасе поземлен имот
№ 16095.17.85, землище с. Горичани, община Шабла,
с възложител „Борко“ – ЕООД, Велико Търново,
който се намира в общинската администрация
Шабла, стаи 104, 105. В едномесечен срок от обна
родването заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Шабла.
10939
758 – Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на ос
нование чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, захранващ
следните ветрогенератори в ПИ № 58595.10.50 и
58595.10.47, с. Пролез, и № 16095.19.78 с. Горичани,
община Шабла, засягащи следното трасе позем
лени имоти № 16095.10.44, 16095.10.41, 16095.11.120,
землище с. Горичани, община Шабла, с възложител
„Борко“ – ЕООД, Велико Търново, който се намира
в общинската администрация Шабла, стаи 104, 105.
В едномесечен срок от обнародването заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация Шабла.
10940
759. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изра
ботен проект на парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – подземен електропро
вод, захранващ следните ветрогенератори в ПИ
№ 83017.31.155, община Шабла, засягащи следното
трасе поземлени имоти № 83017.101.165, 83017.31.26
и 83017.101.172, землище Шабла, община Шабла, с
възложител „Борко“ – ЕООД, Велико Търново, кой
то се намира в общинската администрация Шабла,
стаи 104, 105. В едномесечен срок от обнародването
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Шабла.
10941
760. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изра
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ботен проект на парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – подземен електропро
вод, захранващ следните ветрогенератори в ПИ
№ 83017.28.35, 83017.30.539 и 83017.30.545, община
Шабла, засягащи следното трасе поземлен имот
№ 83017.30.43, землище Шабла, община Шабла, с
възложител „Борко“ – ЕООД, Велико Търново, кой
то се намира в общинската администрация Шабла,
стаи 104, 105. В едномесечен срок от обнародването
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Шабла.
10942
100. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за елементи на техни
ческата инфраструктура извън границите на урба
низираната територия – подземен електропровод,
централа „Прима“, свързващ следния ветрогене
ратор в ПИ № 16095.27.55, с. Горичани, община
Шабла, засягащ следното трасе поземлени имоти
№ 16096.27.54, 16095.27.52, 16095.27.21, землище
с. Горичани, община Шабла, с възложител „Бор
ко“ – ЕООД, Велико Търново, който се намира в
общинската администрация Шабла, стаи 104, 105. В
едномесечен срок от обнародването заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация Шабла.
10943

С ЪД И Л И Щ А
9. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през ноември 2009 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 2.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001781/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 48/2007 по оп
иса на Окръжен съд Видин, подадена от Димитър
Начев Тодоров чрез адвокат Рачо Рачев, София,
бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЕТ Райна Милчева
Георгиева с фирма „Мирис – 90 Райна Милчева“,
Видин, ул. Бдин 20, вх. А, ет. 1, ап. 2; Михаил Руси
нов Георгиев, Видин, ул. Бдин 20, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 001811/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 327/2007
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от Денка Петкова Лачева, Стара Загора, ул. Иван
Вазов 15, вх. А, ет. 4, ап. 32, срещу „Банка Пиреос
България“ – АД, София, бул. Витоша 3, и трето лице
„Дезинтегратор“ – АД, Стара Загора, ул. Руски 4.
Второ гражданско отделение, 001817/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 150/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Трайчо
Динев Велчев чрез адвокат Диана Петкова със съ
дебен адрес София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3; Георги
Георгиев Пилищаров чрез адвокат Диана Петкова
със съдебен адрес София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3,
срещу Йорданка Богданова Гилищарова, Самоков,
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бул. Искър 157; Галина Петрова Тодорова, Самоков,
бул. Искър 157; Иванка Станкова Попова, София,
ж.к. Красна поляна, бл. 331А, вх. Б, ет. 9, ап. 70;
Йордан Пламенов Васев, София, бул. Македония
28, ет. 8, ап. 14.
Второ гражданско отделение, 001869/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 802/2006 по
описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Иванка
Любенова Лозева, Димитровград, ул. Георги Иванов
29, срещу Община Димитровград, бул. Г. С. Раков
ски 15; „Йешил текстил“ – ООД, Димитровград,
ул. Димитър Благоев 80.
Второ гражданско отделение, 001889/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 978/2002
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Златка Александрова Велина чрез адвокат Кате
рина Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3;
Ирина Александрова Мирска чрез адвокат Кате
рина Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3;
Владимир Александров Велин чрез адвокат Кате
рина Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3;
Красимира Вълева Алтънова-Пачева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Емилия Захариева Господинова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3;
Марийка Иванова Велина чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Св. София 8, ет. 3; Васил
Петров Велин чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Св. София 8, ет. 3; Анна Петрова Арги
лова чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Св. София 8, ет. 3; Мариана Иванова МарковаАнева чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Св. София 8, ет. 3; Елена Иванова Стефанова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Св. София 8, ет. 3; Калинка Станимирова Хавова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Св. София 8, ет. 3; Радка Мицакова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Александър Вертеров Мицаков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Любомир Вертеров Мицаков чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Валентин Тодоров Ръсовски чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София
8, ет. 3; Валтер Стефанов Ръсовски чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Геновева Игнатова Ръсовска чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София
8, ет. 3; Райна Димитрова Велина чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Снежина Йорданова Михайлова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Св. София 8,
ет. 3; Венелин Любомиров Филчев, Самоков, ул.
Булаир 23; Крум Любомиров Филчев, София, кв.
Симеоново, ул. Митрополит Патриарх Зографски
2 № 13; Здравка Стоянова Михайлова чрез адвокат
Антони Стефанов, София, ул. Цар Асен 5; Иван
Йорданов Михайлов чрез адвокат Бойко Ботев, Со
фия, ул. Алабин 48; Детелина Йорданова Лазарова
чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48,
срещу Олга Кирилова Шарова, София, ул. Будапе
ща 72; Дечо Демирев Неделчев, София, ж.к. Овча
купел, бл. 421, вх. Д, ап. 134; Здравка Станимирова
Петрова, София, ул. Найден Николов 2А.
Второ гражданско отделение, 001940/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 658/2007
по опис а на Окръжен съд Сливен, подадена от
Николай Атанасов Рохов, Сливен, ул. Братя Мила
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динови 10, срещу „Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя“ – АД, Сливен, бул. Старозагорско шосе, и
трето лице Държавно горско стопансто – Сливен,
ул. Орешак 15А.
Второ гражданско отделение, 003334/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 276/2008 по описа
на Окръжен съд Смолян, подадена от Васил Тодоров
Драгнев чрез младши адвокат Румяна Исова, Смо
лян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу
Държавно горско стопанство – Пампорово, к. к.
Пампорово; Държавно горско стопанство – Смолян,
бул. България 83; Общинска служба „Земеделие
и гори“ – Смолян, бул. България 12; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 003866/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2472/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Дими
тричка Николова Георгиева чрез адвокат Илина
Стоянова, с. Доброглед, област Варна; Мими Йор
данова Христова чрез адвокат Илина Стоянова, с.
Доброглед, област Варна, срещу Община Варна,
бул. Осми приморски полк 43; Общинска служба
„Земеделие и гори“ – Варна, бул. Осми приморски
полк 110.
Второ гражданско отделение, 004690/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 466/2008 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Кметство гр. Костандово, област Пазарджик, чрез
адвокат Йордан Атанасов Аршинков, Велинград,
ул. Булаир 2, срещу Албена Варадинова Манева,
гр. Ракитово, област Пазарджик, ул. Ропотамо 18.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001893/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 98/2007
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Пламен Георгиев Стоянов, Бургас, ул. Перущица
55, ет. 4; Нели Рангелова Стоянова, Бургас, ул. Пе
рущица 55, ет. 4; Тодорка Христова Митакова чрез
адвокат Светла Стоянова, Бургас, пл. Тройката 4,
ет. 2, офис 7, срещу Росен Николов Петров чрез
адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1,
ет. 1; Василка Димитрова Петрова чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Велина Георгиева Зафирова, Бургас, ул. Перущица
55; „Петко Ковачев“ – ЕООД, представлявано от
Петко Христов Ковачев, със съдебен адрес Бургас,
ул. Перущица 55.
Четвърто гражданско отделение, 001984/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4462/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Пенка
Николова Венкова, Банкя, ул. София 105; Валентин
Радков Венков, Банкя, ул. София 105; Георги Рад
ков Венков, Банкя, ул. София 105, срещу Мариела
Кирилова Калоянова, Банкя, ул. Хан Аспарух 21,
нотариална кантора; Снежана Кирилова Манолова
чрез адвокат Нишева, София, Търговски дом, ет. 1,
к-ра 154; Марийка Матеева Недялкова чрез адвокат
Нишева, София, Търговски дом, ет. 1, к-ра 154; Анка
Матеева Петрова чрез адвокат Нишева, София,
Търговски дом, ет. 1, к-ра 154; Тодор Първанов
Петров чрез адвокат Нишева, София, Търговски
дом, ет. 1, к-ра 154; Полина Стефанова Стоилова
чрез адвокат Нишева, София, Търговски дом, ет. 1,
к-ра 154; Григор Стефанов Стоилов чрез адвокат
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Нишева, София, Търговски дом, ет. 1, к-ра 154;
Иванка Трайкова Стефанова чрез адвокат Нишева,
София, Търговски дом, ет. 1, к-ра 154; Марияна
Трайкова Миланова чрез адвокат Нишева, София,
Търговски дом, ет. 1, к-ра 154; Марийка Кирилова
Петрова чрез адвокат Нишева, София, Търговски
дом, ет. 1, к-ра 154; Вера Светославова Манолова
чрез адвокат Нишева, София, Търговски дом, ет. 1,
к-ра 154; Маноела Светославова Николова чрез
адвокат Нишева, София, Търговски дом, ет. 1,
к-ра 154; Пенка Захариева Черкезова, Банкя, ул.
Хан Аспарух 1.
Четвърто гражданско отделение, 002053/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по кас
ационна жа лба срещ у решението по г р. дело
1043/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от ЕТ Петър Иванов Лисков с фирма
„Олимпия – и – Петко Лисков“ чрез адвокат Ге
орги Манев, Панагюрище, област Пазарджик, ул.
Георги Бенковски 8, срещу Иван Делчов Белишки,
Панагюрище, област Пазарджик, ул. Георги Нейчев
17, и трето лице Агенция за държавни вземания,
София, ул. Г. С. Раковски 47; „Агробиз“ – ЕООД,
чрез представляващ Ирина Ангелова Бистрекова,
Панагюрище, ул. Георги Бенковски 75.
Четвърто гражданско отделение, 001763/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 47/2007 по оп
иса на Апелативен съд Варна, подадена от Стоян
Иванов Стоянов чрез адвокат Тихомир Янчев,
Варна, ул. Велико Христов 37, ет. 1, ап. 2, срещу
Иванка Владева Мирчева чрез адвокат Веселина
Стоянова, Варна, бул. Сливница (Г. Димитров) 114;
Стелияна Владева Енева чрез адвокат Стилиян
Косев, Варна, бул. Вл. Варненчик 106, офис 6, АК
„Веда“; Карамфилка Иванова Овчарова чрез адвокат
Нели Спасова Павлова, Варна, бул. Вл. Варненчик
86, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 001813/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 58/2002 по описа
на Софийски градски съд, подадена от Румен Илиев
Илиев чрез адвокат Сидерова, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, вх. Е, ет. 4, к-ра 401; Мария
Маркова Илиева чрез адвокат Сидерова, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, вх. Е, ет. 4, к-ра
401, срещу Милка Нанева Коларова чрез адвокат
Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски 6; Нели
Божидарова Коларова-Генова чрез адвокат Бамбал
ска, София, ул. Св. Иван Рилски 6; Вяра Ганчева
Гочева-Кънева чрез адвокат Красимира Янева, Со
фия, бул. Витоша 1, ет. 4; Юлиян Стефанов Кънев
чрез адвокат Красимира Янева, София, бул. Витоша
1, ет. 4; Столична община, София, ул. Московска
33; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 001854/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 527/2007
по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от
Георги Павлов Юскулов, Дупница, ул. Христаки
Павлович 10, срещу Цветанка Павлова Исуска,
Перник, кв. Хумнидол, бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 102.
Четвърто гражданско отделение, 002891/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 660/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Рашо
Якимов Арнаудов, гр. Златарица, област Велико
Търново, ул. Климент Охридски 24, срещу Община
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Борино, с. Борино, област Смолян; Общинска служ
ба „Земеделие и гори“ – Борино, с. Борино, област
Смолян, и страна Държавно лесничейство – Борино,
с. Борино, област Смолян; Регионално управление
на горите – Смолян.
Четвърто гражданско отделение, 004242/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 331/2007
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Балкан“ – АД, Монтана, ул. Парта 12, срещу
Димитър Иванов Виларов, София, ж.к. Младост
2, бл. 231, вх. 9, ет. 4, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 000910/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2009 по описа на Нотариална камара, подадена
от Дешка Крумова Рачевец, Велико Търново, ул.
Васил Левски 14-Б, срещу Нотариална камара на
Република България, София, ул. Пиротска 7.
НА 3.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003950/2007 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 305/2007 по оп
иса на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Нонка
Стоянова Чергарова, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 16, чрез адвокат Захова, срещу ЦЗС
„Манастир Свети Никола“, с. Калугерово, област
Пазарджик; Мария Ангелова Благова, с. Калугеро
во, област Пазарджик; Елена Ангелова Костянева,
Велинград, ул. Чавдар войвода 44; Мима Ангелова
Ватахова, Пазарджик, ул. Тинтява 7, ет. 2, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 002451/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 705/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Иван
Янков Карапаунов, Смолян, ж.к. Нов център, ул.
Кокиче 5, бл. 36, вх. В, ап. 30, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“, Смолян; Държавно
лесничейство, Смолян, бул. България 83; Регио
нално управление на горите, Смолян, ул. Първи
май 2; Държавно лесничейство, Пампорово, к. к.
Пампорово.
Трето гражданско отделение, 002981/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 272/2008 по
описа на Окръжен съд Враца, подадена от Петран
ка Борисова Величкова, с. Гложене, област Враца,
срещу Христо Борисов Величков, с. Добролево,
област Враца.
Трето гражданско отделение, 001160/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 476/2006
по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от
„Хелио – тур – с“ – АД, Созопол, к. к. Каваците,
област Бургас, и чрез адвокат Ангел Донов с адрес
Варна, ул. Райко Димитров 7, срещу Тодор Николов
Генов чрез адвокат Таня Илиева със съдебен адрес
Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Андон Димитров
Андонов чрез адвокат Таня Илиева със съдебен
адрес Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Велика
Димитракиева Сърбинова чрез адвокат Таня Или
ева със съдебен адрес Бургас, ул. Иван Богоров 1,
ет. 1; Велика Николова Бойчева чрез адвокат Таня
Илиева със съдебен адрес Бургас, ул. Иван Богоров
1, ет. 1; „Булфам“ – ЕООД, чрез адвокат Атанас
Тасков със съдебен адрес Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 001191/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 545/2007 по
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описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от Апелативна прокуратура, Велико Търново, срещу
Славко Дончев Славков, Русе, ж.к. Възраждане,
бл. Тодор Койнов, вх. Е, ет. 7, ап. 20; Прокуратура
на Република България, София; Окръжна следствена
служба, Русе.
Трето гражданско отделение, 001217/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 3856/2008
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Трендафилка Младенова Дудова, София, ул. Алабин
52, ет. 2, адвокат Светослав Танчовски; Витанка
Младенова Чибова, София, ул. Цветан Минков
9, ет. 3, адвокат Светослав Танчовски; Симеонка
Младенова Петрова, София, ул. Цветан Минков 9,
ет. 3, адвокат Светослав Танчовски; Мариана Нико
лаева Петрова, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3,
адвокат Светослав Танчовски; Гергана Николаева
Найденова, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3,
адвокат Светослав Танчовски; Стойна Младенова
Толева, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, адвокат
Светослав Танчовски; Пенка Младенова Тонева,
София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, адвокат Свето
слав Танчовски; Димитър Борисов Атанасов чрез
адвокат Светослав Танчовски, София, ул. Цветан
Минков 9, ет. 3; Милена Димитрова Стефанова
чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул.
Цветан Минков 9, ет. 3; Боряна Димитрова Бори
сова чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул.
Цветан Минков 9, ет. 3, срещу Йорданка Кирилова
Асарджиева, София, ж.к. Младост 3, бл. 307, вх. 8,
ап. 52; Константин Илиев Бакърджиев, София, ул.
Киевска 36; Александър Илиев Бакърджиев, София,
ул. Бряст 7, ет. 3; Никола Илиев Бакърджиев, Со
фия, ул. Цар Асен 2, ет. 1, адвокат Паунова; Любе
Ангелов Спасов, София, ж.к. Красно село, бл. 208,
вх. 3, ет. 6, ап. 34; Любен Ангелов Спасов, София,
ул. Добротич 9; Пламен Стоев Вецов, София, кв.
Гевгелийски, бл. 4, вх. Б, ет. 6, ап. 34; Росица Сто
ева Вецова, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
134; Ангел Кирилов Ангелов, София, ул. Ангелов
връх 17; Людмил Цветанов Ангелов, София, ж.к.
Обеля 2, бл. 257, вх. Г, ет. 7, ап. 90; Йорданка
Борисова Младенова, София, ж.к. Люлин, бл. 881,
вх. Ж, ет. 9, ап. 188.
Трето гражданско отделение, 005402/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 117/2006 по описа
на Окръжен съд Благоевград, подадена от Свобо
да Аспарухова Туджарова, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 202, вх. 2, ап. 31, срещу Калинка
Аспарухова Шау чрез пълномощник Джафар Шау,
Благоевград, ул. А лександър Стамболийски 8;
Снежана Аспарухова Иванова чрез пълномощник
Джафар Шау, Благоевград, ул. Александър Стамбо
лийски 8; Шау Абдилах чрез пълномощник Джафар
Шау, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 8.
Трето гражданско отделение, 000266/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1154/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от Добринка Йорданова Топузова чрез адвокат
Бистра Събева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 1, офис 14 (Дом В. Левски), срещу Стефан Ата
насов Топузов, Пловдив, ул. Ранни лист 12, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000800/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1212/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Весела
Атанасова Илиева, София, бул. Витоша 178, ет. 3,
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срещу Бойко Стаменов Стаменов чрез служебен
защитник адвокат Георги Добрев Георгиев, София,
ул. Цар Асен 5; Анна Стаменова Пейчева, София,
ул. Тунджа 33, вх. Б.
Четвърто гражданско отделение, 000510/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 434/2007 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Васил
Стойчев Казаков, Поморие, ул. Яворов 54; Стефан
Божидаров Казаков, Поморие, кв. Свобода, бл. 24,
вх. Б, ет. 8, ап. 33, срещу Стоян Стойчев Казаков,
Поморие, ул. Княз Борис І № 75.
Четвърто гражданско отделение, 001966/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 358/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
РПК „Гурково“, гр. Гурково, чрез адвокат Маркова,
Казанлък, ул. Славянско 9, офис 2, срещу „Мини
груп къмпани“ – ООД, Пловдив, ул. Младежка 3;
„УниКредит Булбанк“ – АД, София, площад Света
Неделя 7; „Булметал“ – ООД, гр. Гурково, ул. Хр.
Ботев 2А.
Четвърто гражданско отделение, 002649/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2280/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Аннабела Паскуале Тамбуррино със съдебен адрес
София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3, чрез адвокат Марга
рита Сълова; Мария-Лилия Паскуале Тамбуррино
със съдебен адрес София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3,
чрез адвокат Маргарита Сълова, срещу Лили Не
делчева Йорданова, София, ул. Ами Буе 33, ет. 3,
чрез адвокат Дянков; Иглика Неделчева Гешева,
София, ул. Ами Буе 33, ет. 3, чрез адвокат Дянков;
Неделчо Николов Гайдов, София, ул. Ами Буе 33,
ет. 3, чрез адвокат Дянков.
Четвърто гражданско отделение, 002807/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 777/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Евгений Тенев Илиев, Стара Загора, ул. Ал. Батен
берг 32, ап. 23, срещу Мария Дончева Атанасова,
Стара Загора, кв. Три чучура – юг, бл. 37, вх. Б,
ет. 2, ап. 33; Йордан Колев Маринов, Стара Загора,
ул. Александър Батенберг 32, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 003641/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 110/2008 по опи
са на Апелативен съд Варна, подадена от Агенция
„Митници“, София, ул. Г. С. Раковски 47, срещу Али
Риза Демир със съдебен адрес Силистра, ул. Отец
Паисий 33, чрез адвокат Николов; Бейнур Рамадан
Акиф със съдебен адрес Силистра, ул. Отец Паисий
33, чрез адвокат Николов и контролираща страна
Апелативна прокуратура, Варна, пл. Независимост 2.
Четвърто гражданско отделение, 001758/2008
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
956/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мария Христоскова Тошева, Батак,
ул. Пионерска 6, вх. А, срещу Снежинка Георгиева
Мерджанова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1,
офис 1, чрез адвокат Георги Баев; Павел Иванов
Тошев, гр. Пещера, адвокатски кантори, чрез ад
вокат Васко Икономов и трето лице „Ди енд ти
симс кансалтънтс“ – ЕООД, представлявано от
Евгений Василев Василев, Пловдив, ул. Благовест
10, ет. 3, ап. 5.
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Четвърто гражданско отделение, 001860/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 3193/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Еспресо“ – ЕООД, Банкя, ул. Стефан Стамболов 2,
чрез управителя Валентин Стефанов Митов срещу
Александър Атанасов Василев, Банкя, ул. П. Буди
нов 128а; Росица Николаева Василева, София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 118; „Топаз Комерс“ – ЕООД,
Банкя, ул. П. Будинов 128а.
Четвърто гражданско отделение, 001909/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 410/2007
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от „Елит – 6“ – ООД, Стара Загора, ул. Захари
Княжески 81А, чрез адвокат Красимир Марков,
срещу „Елфи“ – ООД, в несъстоятелност, Бургас,
ул. П. Евтимий 2А, представлявано от синдика
Нели Николова, София, ул. Дамян Груев 32.
Четвърто гражданско отделение 000359/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2008 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от Мариола Ангелова Га
рибова, София, ул. Лавеле 21, ет. 3, ап. 10, срещу
Министерство на правосъдието, София; Камара
на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пи
ротска 7, ет. 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000672/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търно
во, подадена от Боривой Ангелов Миланов – синдик
на „Механика и монтаж“ – АД, в несъстоятелност,
чрез адвокат Валерия Ганчева Неделчева, Севлиево,
местност Вран, срещу „Емко“ – ЕООД, София, бул.
Джеймс Баучер 76.
Второ търговско отделени, 000071/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 4647/2003
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Люба Александрова Събева, София, ж.к. Стрелбище,
бл. 28, вх. Б, ет. 2, ап. 19; Александър Константи
нов Иванов, София, ж.к. Стрелбище, бл. 28, вх. Б,
ет. 2, ап. 19, срещу „Финансова къща – Нигал
93“ – ЕООД, с управител Никола Бориславов Ге
оргиев чрез адвокат Антонина Маринова, София,
ул. Цар Асен 10, ет. 2; „Давер“ – ЕООД, София,
ул. Цветна градина 1.
Второ търговско отделение, 000126/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Емилиян Минчев Цонев чрез адвокат Добрин
Добрев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 306, срещу
„Агра 2001“ – ООД, с. Паскалево, област Добрич.
Второ търговско отделение, 000135/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
367/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Бисер Олива – 98“ – АД, чрез адвокат
Владимир Цветков Тонев с адрес Стара Загора, ул.
Цар Иван Шишман 85Б, ет. 3, офис 5; „Обединена
българска банка“ – АД, чрез адвокат Валя Гигова
с адрес София, ул. Евлоги Георгиев 99, ет. 2, срещу
„Галус Импекс“ – АД, в несъстоятелност, чрез
синдик адвокат Милена Йорданова Дякова, Русе,
ул. Петко Д. Петков 21, вх. Б; „Галус 97“ – АД,
Русе, ул. Кубратско шосе 1; „Инвейд“ – ЕООД,
Плевен, ул. Гоце Делчев 20, вх. В, ап. 13; „СВ Фе
никс“ – ЕООД, Криводол, област Враца, ул. Цанко
Церковски 4; ЕТ Даниела Бориславова Гетова с
фирма „Даниела Гетова“, Плевен, ул. Г. Кочев 14,
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бл. Спартак, ет. 8, ап. 32; „Галус Импекс“ – АД, в
несъстоятелност, чрез особен представител адвокат
Малина Караджова, Русе, ул. Епископ Босилков 5,
бл. 10, вх. А.
Второ търговско отделение, 000307/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 2206/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Застрахователна компания Уника“ – АД, София,
ул. Юнак 11 – 13, срещу „Лейн Холдингс“ – АД,
с изпълнителен директор Веселин Василев Павлов
чрез адвокат Иван Люцканов, София, ул. Цар Иван
Шишман 10.
Второ търговско отделение, 000326/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 2101/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Христо Велков Иванов чрез адвокат Виктор Тотев
със съдебен адрес София, бул. Васил Левски 72,
ет. 3, ап. 16; Татяна Руменова Петрова чрез адвокат
Виктор Тотев със съдебен адрес София, бул. Васил
Левски 72, ет. 3, ап. 16; Иван Митев Петров чрез
адвокат Виктор Тотев със съдебен адрес София, бул.
Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16; Йонета Димитрова
Цанкова чрез адвокат Виктор Тотев със съдебен
адрес София, бул. Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16;
Владимир Василев Гергиев чрез адвокат Виктор
Тотев със съдебен адрес София, бул. Васил Левски
72, ет. 3, ап. 16, срещу Атанас Бонев Младенов,
София, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 81, ет. 6,
ап. 10; Юлия Нинова Микова, София, ул. Оборище
123, ет. 1, ап. 2.
НА 4.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003139/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 337/2008 по оп
иса на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иванка
Димитрова Попова, с. Белащица, област Пловдив;
Стоян Асенов Цанков чрез адвокат Попсавов,
Пловдив, ул. Бетовен 12, срещу „Силова електрони
ка“ – ЕООД (в ликвидация), със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Македония 72, съдебен
адрес Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1.
Второ гражданско отделение, 003474/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1433/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кирил
Костадинов Киров, Варна, ул. Разлог, бл. 705, вх. Б,
ет. 5, ап. 127; Тодорка Костадинова Василчук, Варна,
ул. Лазур 9; Мария Димитрова Алексиева, с. Киче
во, област Варна; Росица Неделчева Бакърджиева,
Варна, ул. Д-р Басанович, бл. 19, вх. В, ет. 6, ап. 17;
Нина Неделчева Иванова, с. Кичево, област Варна;
Костадин Димитров Костадинов, Варна, ул. Венчан
13; Димитър Любенов Димитров, Варна, ул. Мария
Бацарова 11; Павел Любенов Димитров, Варна, ул.
Мария Бацарова 11; Иванка Николова Панайотова,
с. Кичево, област Варна; Димитра Тодорова Янчева,
Варна, ул. Свети Прокопий Варненски 6; Живка
Тодорова Адамова, Варна, ул. Кастрица 5; Фотина
Търнакиева Панайотова, Варна, ул. Албена 18;
Станка Транакиева Илиева, Варна, ул. Димитър
Солунски 25, срещу Любен Асенов Петров чрез
адвокат Митева, Варна, ул. 27 юли 60; Екатерина
Георгиева Петрова чрез адвокат Митева, Варна,
ул. 27 юли 60.
Второ гра ж данско отде ление, 0 02256/20 08
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
976/2007 по описа на Окръжен съд София, пода
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дена от Тинка Димитрова Спасова, с. Маджаре,
Софийска област, срещу Христо Георгиев Спасов,
с. Маджаре, Софийска област; „Чамкория“ – АД
(в ликвидация), София, ул. Бигла 10, и трето лице
„Елит – 5“ – ЕООД, чрез Любка Иванова Йонкова,
София, ул. Тодорини кукли, бл. 220, вх. Г.
Второ гражданско отделение, 002269/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 10/2008
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Петър Данев Ненов, с. Младово, община Сливен,
срещу Станчо Илиев Илиев, Сливен, кв. Българка
бл. 21, вх. В, ап. 4; Илия Пеев Илиев, Сливен, ж.к.
Стоян Заимов, бл. 84, вх. Б, ап. 9.
Второ гражданско отделение, 005360/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 243/2008 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Георги
Иванов Карабетев, с. Момчиловци, област Смолян,
срещу Регионална дирекция по горите, Смолян, ул.
Първи май 2; Държавно горско стопанство, Смолян,
ул. България 83; Общинска служба „Земеделие и
гори“, Смолян, ул. България 12; Община Смолян,
ул. България 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002465/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 156/2007 по опи
са на Окръжен съд Силистра, подадена от Нейко
Русев Нейков, гр. Дулово, ул. Шуменско шосе 35;
Павлин Русев Нейков, гр. Дулово, ул. Добруджа
64; Мария Русева Радивчева, София, ул. Шейново
8, вх. Б, срещу Руси Русев Нейков чрез адвокат Д.
Кьосев, Силистра, ул. Хр. Ботев 2, ет. 3, офис 6.
Трето гражданско отделение, 001382/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 680/2006 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Стоян
Делчев Вучев, Ихтиман, ул. Македония 2; Валентин
Ангелов Хаджийски чрез адвокат Кр. Иванчев,
София, бул. Васил Левски 69, партер; Марияна
Първанова Хаджийска чрез адвокат Кр. Иванчев,
София, бул. Васил Левски 69, партер
Трето гражданско отделение, 001403/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 138/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Салих
Халил Байрям, Доспат, ул. Люляк 24, срещу Дър
жавно лесничейство – Доспат; Държавна агенция по
горите, София, бул. Христо Ботев 55; Министерство
на регионалното развитие и благоустройството чрез
Областен управител – Смолян.
Трето гражданско отделение, 001471/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 513/2007 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от Министерство на правосъдието чрез процесуален
представител Ю. Шемширов, София, бул. Ген. Н.
Столетов 21; Апелативна прокуратура – Велико
Търново, ул. Васил Левски 16, срещу Иво Нелов
Михайлов, Горна Оряховица, ул. Гурко 41.
Трето гражданско отделение, 001630/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 671/2007 по
описа на Окръжен съд Враца, подадена от Надя
Кузманова Вълкова чрез адвокат И. Илиев, София,
ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4, срещу Малинка Кузма
нова Митева, Бяла Слатина, ул. Никола Вапцаров 7.
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Трето гражданско отделение, 001689/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 215/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Или
яна Панайотова Илчева чрез адвокат А. Иванов,
София, ул. Княз Борис І № 102, ет. 4, срещу Силва
Аврамова Радилова чрез адвокат В. Комитов, София,
бул. Ал. Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12, и трето
лице „Зографски“ – ООД, чрез адвокат Петров,
София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 3, стая 308; ЖСК
„Български художник“ чрез адвокат Иванов, София,
ул. Княз Борис І № 102, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 001709/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1691/2005 по
описа на Апелативен съд София, подадена от До
ротея Гейер-Йорданович чрез адвокат И. Генчева,
София, ул. Цар Калоян 10, срещу Йордан Василев
Йорданович чрез адвокат Л. Дикова, София, ул.
Лайош Кошут 17; Ирина Юриевна Денкова чрез
адвокат Л. Дикова, София, ул. Лайош Кошут 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003405/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2734/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Све
тослав Мончев Събев чрез адвокат Георги Минчев,
София, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1, срещу
Министерство на образованието и науката, София,
бул. Княз Дондуков 2А; Професионална гимназия
по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“,
Ловеч, ул. Райна Княгиня 3; Министерство на зе
меделието и горите, София, бул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение, 003530/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2093/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Харутюн
Топсакалян чрез адвокат Мариян Абрашев, София,
ул. Три уши 8, административна сграда, ет. 4, срещу
Харутюн Николае Пантелимон Жоровля, Добрич,
пл. Свобода 1, вх. Б, ет. 7, ап. 141; 2а, Харутюн
Николае Пантелимон Жоровля чрез адвокат Соня
Панчева Стаматова, Варна, област Варна, ул. Поп
Харитон 10; Берджухи Арменак Лалеян чрез адвокат
Соня Панчева Стаматова, Варна, ул. Поп Харитон
10; Есхапет Таниел Лалеян чрез особен представи
тел Мадлен Славова, Варна, ул. Драган Цанков 2.
Четвърто гражданско отделение, 005235/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 133/2008 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Ангел Сидеров Гецов, с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново; Прокура
тура на Република България, София, бул. Витоша 2
Четвърто гражданско отделение, 004049/2007
по описа на четвърто гра ж данско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2220/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Милко Маринов Сираков, София,
ул. Ивайло 1; Милко Маринов Сираков чрез
а д вок ат Конс та н т и н Георг иев, С офи я, ул. Г.
Бенковски 35, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 002195/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1073/2007 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Иван
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Косев Манев, Русе, ул. Дондуков-Корсаков 14, ап. 7,
срещу Маринела Николаева Манева, Плевен, ул.
Гургулят 26.
Четвърто гражданско отделение, 002254/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 304/2005
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Таня Димова Йовчева чрез адвокат Мария Каради
амандиева, София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г,
срещу Елеонора Николаева Йовчева чрез особен
представител адвокат Дерменджиева, София, ул.
Цар Асен 5; Милена Лилянова Веселинова, София,
ж.к. Дианабад, бл. 5Б, вх. 1, ет. 5, ап. 35; Николай
Тодоров Йовчев чрез адвокат Наталия Кирилова,
Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, адвокатска кантора;
Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина,
София, ул. Кривина 73.
Четвърто гражданско отделение, 002310/2008
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
888/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Бистра Иванова Балабанова чрез адвокат Румен
Котов, София, ул. Московска 21; Цветанка Иванова
Балабанова чрез адвокат Румен Котов, София,
ул. Московска 21; Владимир Любомиров Златин
чрез адвокат Румен Котов, София, ул. Московска
21; Иван Любомиров Златин чрез адвокат Румен
Котов, София, ул. Московска 21; Елена Стефано
ва Младжова чрез адвокат Румен Котов, София,
ул. Московска 21; „Брю Инвестмънт“ – ЕА Д,
Варна, бул. Владислав Варненчик 281; „Брю Ин
вестмънт“ – ЕА Д, чрез адвокат Ирен Савова,
София, ул. А лабин 36, ет. 1, срещу „Вайн се
лект“ – ЕООД, Варна, бул. Владислав Варненчик
281, ет. 4; „Евро дринкс“ – АД, Варна, Западна
промишлена зона.
Четвърто гражданско отделение, 000006/2009 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 459/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Мариана Стефанова Желебова чрез адвокат Анелия
Палазова, София, ул. Велико Търново 30, срещу
Йордан Атанасов Карабинов чрез адвокат Мария
Димитрова, съдебен адрес София, ул. Сердика 23,
сградата във вътрешния двор.
Четвърто гражданско отделение, 000288/2009 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 213/2008 по
описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Таня
Иванова Ценова, Монтана, ж.к. Плиска, бл. 6, вх. В,
ап. 52; Таня Иванова Ценова чрез адвокат Надежда
Димитрова, Монтана, ж.к. Младост, бл. 22, вх. Б,
ап. 13, срещу Кметство с. Вирове, област Монтана.
Четвърто гражданско отделение, 003817/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 201/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Потреби
телна кооперация „Първи май – Караманово“ чрез
адвокат Светлина Иванова Стефанова от РАК,
съдебен адрес Русе, ул. Църковна независимост 18,
ет. 5, срещу Лора Ангелова Анчева със съгласието
на майка си Бойка Маринова Анчева, Свищов,
ул. Ст. Николов 4, ет. 2, ап. 5; Община с. Ценово,
област Русе.
Четвърто гражданско отделение, 004221/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 10/2008 по оп
иса на Софийски градски съд, подадена от Вилма
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Кръстева Дичева, София, ж.к. Дружба, бл. 258,
вх. А, ап. 11, срещу Александър Андреев Дичев,
Пирдоп, ул. Тополница 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000020/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, по
дадена от „Стамад-Д“ – ЕООД, чрез адвокат Ирен
Савова със съдебен адрес София, ул. Алабин 36,
ет. 1, срещу Стоян Димов Иванов, Стара Загора,
ул. Самарско знаме 13А.
Второ търговско отделение, 000223/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
413/2008 по описа на А пелативен съд Софи я,
подадена от „ЗИД – Ко“ – ЕООД, чрез адвокат
Атанаска Богоева с адрес Благоевград, ул. Арсе
ний Костенцев 19, срещу Тодор Петров Колев чрез
адвокат Петър Пешев, Благоевград, адвокатска
колегия; ЕТ Веселин Атанасов Белинчев с фирма
„Веселин Белинчев – Пирин дизаин“, Благоевград,
ул. Димитър Йосифов 14А.
Второ търговско отделение, 000244/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
352/2008 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от Агенция за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52 А, срещу „Липа
98“ – АД, Велинград, ул. Дойран 9.
Второ търговско отделение, 000299/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, по
дадена от Николай Стефанов Николов, Сливен, ул.
Павел Милюков 2, вх. Г, ет. 10, ап. 32, срещу Стефко
Иванов Милков, с. Глуфишево, община Сливен.
Второ търговско отделение, 000335/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 148/2008
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Сава Атанасов Калчев, гр. Средец, ул. Христо Бо
тев 8; Сава Атанасов Калчев чрез адвокат Мариета
Георгиева, Бургас, ул. Александровска 115, вх. Б,
ет. 3, срещу „Бургаска солна компания“ – ООД,
Бургас, ул. Македония 14; „Бургаска солна ком
пания“ – ООД, чрез адвокат Галина Найденова,
Бургас, ул. Александровска 45, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000352/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
874/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЗК „Български имоти“ – АД, София,
ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8, срещу Джакиле
Юсуфова Юсуфова чрез адвокат Анастасия Буда
кова, Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В,
ет. 1, ап. 1; Тасин Таипов Тасинов чрез адвокат
Анастасия Будакова, Пловдив, бул. Шести септември
161, вх. В, ет. 1, ап. 1; Джамисет Таипов Тасинов
чрез адвокат Анастасия Будакова, Пловдив, бул.
Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 1; Джумазие
Таип Тасинова чрез адвокат Анастасия Будакова,
Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В, ет. 1,
ап. 1; Тасин Юсуф Юсуф чрез адвокат Анастасия
Будакова, Пловдив, бул. Шести септември 161,
вх. В, ет. 1, ап. 1; Жумазие Асанова Юсуфова чрез
адвокат Анастасия Будакова, Пловдив, бул. Шести
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Второ търговско отделение, 000364/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2008 по описа на Апелативен съд Варна, по
дадена от ЕТ Иван Драганов Драганов с фирма
„Мълния – Иван Драганов“, Силистра, ул. 31-ви
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полк, бл. 55, вх. Б, ап. 2, срещу Застрахователно
дружество „Евроинс“ – А Д, София, бул. Г. М.
Димитров 16.
Второ търговско отделение, 000386/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2008 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от „Комар Инвестмънт“ – ООД, Варна, ул.
Граф Игнатиев 17, срещу „Варна мениджмънт и
консултинг“ – АД, Варна, ул. Мусала 2, ет. 2.
НА 5.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003086/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 295/2005 по опи
са на Окръжен съд София, подадена от Общинска
служба „Земеделие и гори“ – Самоков, чрез Стефка
Инджова – ст. юрисконсулт в Областна дирекция
„Земеделие“ – Софийска област, София, бул. Вито
ша 4, ет. 6, срещу Йорданка Христова Джамбазка,
с. Говедарци, област София, ул. Искър 11.
Второ гра ж данско отделение, 0 0 0265/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 534/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Мериме Реджепова Куцова чрез ад
вокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул.
Ст. Стамболов 20; Виктор Бисеров Травлев чрез
адвокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул.
Ст. Стамболов 20; Захари Бисеров Травлев чрез
адвокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул.
Ст. Стамболов 20; Зепа Ахмедова Травлева чрез
адвокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул.
Ст. Стамболов 20; Николай Бисеров Травлев чрез
адвокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул. Ст.
Стамболов 20; Николай Миладинов Травлев чрез
адвокат Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул.
Ст. Стамболов 20; Румяна Миладинова Дамянова
чрез адвокат Гочев, Златоград, ул. Ст. Стамболов
20; Феджире Исеинова Травлева чрез адвокат Кра
симир Георгиев Гочев, Златоград, ул. Ст. Стамболов
20, срещу Албен Юртчиев Татаров, с. Старцево,
област Смолян; Велико Георгиев Куцков, с. Ста
рцево, област Смолян; Велко Калинов Татаров,
с. Старцево, област Смолян; Здравка Николова
Топалова, с. Старцево, област Смолян; Здравко
Николов Тодоров, с. Старцево, област Смолян;
Златка Атанасова Манушева, с. Старцево, област
Смолян; Златка Маринова Татарова, с. Старц ево,
област Смолян; Ирина Ясенова Бекриева, с. Стар
цево, област Смолян; Катя Славчева Тодорова,
с. Старцево, област Смолян; Кешиф Хасанов Тата
ров, с. Старцево, област Смолян; Кремена Филчева
Тодорова, с. Старцево, област Смолян; Магдалена
Великова Мушкова, с. Старцево, област Смолян;
Миглена Милкова Веизова, с. Старцево, област
Смолян; Минка Иванова Тодорова, с. Старцево,
област Смолян; Минко Невенов Веизов, с. Стар
цево, област Смолян; Мирослав Милков Веизов,
с. Старцево, област Смолян; Румен Великов Куцков,
с. Старцево, област Смолян; Борис Руменов Тодо
ров, с. Старцево, област Смолян; Фанка Руменова
Мушкова, с. Старцево, област Смолян; Данчо Ру
менов Тодоров, с. Старцево, област Смолян; Стефка
Илиева Тодорова, с. Старцево, област Смолян;
Сабри Ахмедов Веизов, с. Старцево, област Смолян;
Севдалин Ясенов Татаров, с. Старцево, област Смо
лян; Славчо Емилов Тодоров, с. Старцево, област
Смолян; Фатма Юмерова Травлева, с. Старц ево,
област Смолян; Шериф Юмеров Травлев, с. Стар
цево, област Смолян.
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Второ гражданско отделение, 000287/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2015/2007 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от Младен Цанов Цолов, София, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 29, срещу Катя
Георгиева Йорданова чрез адвокат Нели Борисова,
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, к. 235; Евтим
Иванов Иванчев чрез адвокат Иван Стоянов, Со
фия, ул. Съборна 14, ет. 4, АК „Стоянов, Сланчева
и партньори“.
Второ гражданско отделение, 000580/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2458/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Мирослава Павлова Танева, Пловдив,
бул. Източен 77, ет. 2, ап. 4, срещу Георги Митков
Танев, Пловдив, ул. Жеравна 6, бл. 212, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001808/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 758/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Делчо Желев Бодуров, Стара Загора, ул. Ген. Ив.
Пашинов 16, вх. А, ет. 3, ап. 7, срещу Областна
дирекция „Полиция“ – чрез главен юрисконсулт
Михаил Русев, Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 16;
Министерство на вътрешните работи, София, бул.
Шести септември 29, и страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 001872/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 661/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Илка
Цветанова Калницка чрез адвокат Нелия Марино
ва, Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б, ап. 10,
срещу Емил Атанасов Калницки, с. Триград, област
Смолян; Юлияна Атанасова Гогушева, с. Триград,
област Смолян; Сребрина Атанасова Славкова,
с. Триград, област Смолян; Фиданка Атанасова
Барганска, с. Триград, област Смолян.
Трето гражданско отделение, 001901/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2828/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Калина
Димитрова Христова, София, ж.к. Овча купел 2,
бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 17, срещу Пламен Петров
Лавов, гр. Костенец, ул. Радост 71.
Трето гражданско отделение, 001306/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 552/2007 по
описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Атанас
Кънев Иванов, Ямбол, к-с Васил Левски 13, вх. Д,
ап. 36, срещу Общинска служба „Земеделие и гори
„Тунджа“, Ямбол, пл. Освобождение 1; Община
„Тунджа“, Ямбол, пл. Освобождение 1.
Трето гражданско отделение, 001413/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 822/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Христо
Вълков Михайлов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 176,
ет. 4, ап. 12; Катя Русанова Михайлова, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 176, ет. 4, ап. 12; Сашо Вълков Ми
хайлов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 176а, вх. А, ет. 5,
ап. 15; Мария Борисова Михайлова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 176а, вх. А, ет. 5, ап. 15, срещу Атанас
Иванов Викиев чрез адвокат Владимира Трачева,
Пловдив, ул. 4-ти януари 38, секция В, ет. 3; Румяна
Илиева Викиева чрез адвокат Владимира Трачева,
Пловдив, ул. 4-ти януари 38, секция В, ет. 3.
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Трето гражданско отделение, 001455/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1261/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Мариана Василева Стоянова, с. Железница, област
София, ул. Ком 8, срещу Лиляна Митова Йовчева,
с. Железница, област София, ул. Витоша 8; Стойна
Митова Ботева, с. Железница, област София, ул.
Изгрев 4; Гергина Димитрова Занева, с. Железни
ца, област София, ул. Момин проход № 4; Стоянка
Димитрова Бонева, с. Железница, област София,
ул. Двадесет и четвърта 23; Стоянка Петрова Ва
силева, София, ж.к. Младост – Мусагеница, бл. 99,
вх. 6, ет. 5, ап. 94.
Трето гражданско отделение, 003200/2008 по опи
са на пето гражданско на ВКС, по касационна жалба
срещу решението по гр. дело 852/2007 по описа на
Окръжен съд Добрич, подадена от Султанка Бонева
Великова чрез адвокат Стефка Иванова, Добрич,
бул. Добруджа 30, партер; Кръстинка Николова
Чернева чрез адвокат Стефка Иванова, Добрич,
бул. Добруджа 30, партер; Марияна Николова Ма
ринова чрез адвокат Стефка Иванова, Добрич, бул.
Добруджа 30, партер, срещу Пенка Дикова Желева
чрез адвокат Христо Марков, Добрич, ул. Д-р Ив.
Пенаков 15, вх. А, партер; Кръстинка Дикова Коева
чрез адвокат Христо Марков, Добрич, ул. Д-р Ив.
Пенаков 15, вх. А, партер; Марин Диков Маринов
чрез адвокат Христо Марков, Добрич, ул. Д-р Ив.
Пенаков 15, вх. А, партер.
Трето гражданско отделение, 004289/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2436/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Райка
Димова Колева чрез адвокат Марияна Котари,
Варна, ул. Ал. Константинов 18; Атанас Василев
Колев чрез адвокат Марияна Котари, Варна, ул.
Ал. Константинов 18, срещу Анастасия Димитрова
Тодорова чрез адвокат Десислава Георгиева, Ва
рна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15А;
Екатерина Димитрова Каркаленджева чрез адвокат
Десислава Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий
45, вх. А, ет. 6, ап. 15А.
Трето гражданско отделение, 004490/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1256/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Снежанка
Стоилова Кашъмова, Самоков, ул. Отец Паисий
17; Юлия Минчева Миндилова, Самоков, ул. Отец
Паисий 17; Диана Минчева Гешева, Самоков, ул.
Отец Паисий 17; Славка Лазарова Туртарова, Само
ков, ул. Л. Каравелов 9; Стефан Стоилов Туртаров,
Самоков, ул. Л. Каравелов 9; Елка Владимирова
Туртарова, Самоков, ул. Л. Каравелов 9; Любослава
Стоилова Туртарова, Самоков, ул. Л. Каравелов
9; Любомир Стоилов Туртаров, Самоков, ул. Л.
Каравелов 9; Венцислав Любомиров Туртаров,
Самоков, ул. Асен Карастоянов 25 Г, срещу Росица
Маринова Ярловска чрез адвокат Ивета Балиева,
София, кв. Казичене, Северна промишлена зона,
ул. Индустриална 3; Виолета Георгиева Рангелова
чрез адвокат Ивета Балиева, София, кв. Казиче
не, Северна промишлена зона, ул. Индустриална
3; Невенка Георгиева Зашева чрез адвокат Ивета
Балиева, София, кв. Казичене, Северна промишле
на зона, ул. Индустриална 3; Антоанета Борисова
Савчева, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8,
ап. 89; Йорданка Любомирова Данова, София,
ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89; Елена
Борисова Атанасова, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14,
вх. А, ет. 8, ап. 89; Маргарита Борисова Дякова,
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София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89;
Анка Кирилович Петрович, София, ж.к. Зона Б-5,
бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89; Григор Димитров Чонев,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89;
Костадинка Кирилова Ярловска, София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89; Димитър Григоров
Чонев, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8,
ап. 89; Ивайло Григоров Чонев, София, ж.к. Зона
Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 8, ап. 89; Стоил Любомиров
Тунтаров, Самоков, ул. Любен Каравелов 9.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001145/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2893/2005 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Румен
Илиев Траянов чрез адвокат Николай Рангелов,
съдебен адрес София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6;
Орания Иванова Траянова чрез адвокат Николай
Рангелов, съдебен адрес София, ул. Хан Крум 5,
ет. 2, ап. 6, срещу Весела Димитрова Симеонова,
съдебен адрес София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259,
вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3, и трето лице ЖСК „Алое
91“, София, ж.к. Разсадника, бл. 26, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 001184/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1019/2006
по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от
„Ловеч – Автотранспорт“ – ЕООД, Ловеч, срещу
Кръстю Господинов Желязков, Обзор, ул. Черно
морска 7; Венелин Кръстев Желязков, Обзор, ул.
Черноморска 7; Живка Кръстева Коршутова, Обзор,
ул. Черноморска 7; Никола Димитров Царев, Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 96, вх. Б, ет. 2, ап. 25; Янка
Димитрова Янчева, Бургас, ул. Георги Кирков 13;
Мария Янакиева Димитрова, Варна, ж.к. Възраж
дане, бл. 15, вх. А, ап. 41; Христо Янакиев Христов,
Обзор; Димитричка Христова Желязкова, Варна, ул.
Петлешков 102; Ганка Георгиева Михайлова, Обзор,
ул. Славянска 30; Златка Димова Янева, Обзор, ул.
Васил Левски 13; Здравка Янева Бачева, София, ул.
Каменица 45; Димитричка Янева Лазарова, Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 96, вх. М, ет. 2, ап. 25; Георги
Янев Проданов, Обзор, ул. Васил Левски 13; Темия
Георгиева Шишманова, Обзор, ул. Средна гора 18;
Михаил Георгиев Янев, Варна, ул. Карамфил 15,
вх. В, ет. 7, ап. 99.
Четвърто гражданско отделение, 001277/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3275/2006 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Оп
тед“ – ЕООД, в ликвидация, Пловдив, чрез адвокат
Иван Демерджиев, съдебен адрес Пловдив, ул. Ангел
Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу Асен Борисов Тончев,
с. Цалапица, област Пловдив, ул. Гавраил Генов 4;
Радка Борисова Терзийска, Пловдив, ж.к. Тракия
36, вх. В, ет. 1, ап. 3; държавата чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Кирил и Методий 17 – 19; „Милко“ – ЕООД,
Асеновград; Община „Родопи“, Пловдив.
Четвърто гражданско отделение, 001310/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 677/2007 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Юрий
Росенов Хаджиев чрез адвокат Искра Желева, До
брич, адвокатска колегия Добрич, срещу Община
Добрич, гр. Добрич.
Четвърто гражданско отделение, 001423/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1186/2007 по
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описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иван
Димитров Деков чрез адвокати Димитър Аврамов
и Христо Христев, съдебен адрес Асеновград, ул.
Трети март 32, ет. 1, ап. 2; Магдалена Димитрова
Декова чрез адвокати Димитър Аврамов и Христо
Христев, съдебен адрес Асеновград, ул. Трети март
32, ет. 1, ап. 2, срещу Община Асеновград.
Четвърто гражданско отделение, 003018/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 168/2008
по описа на Окръжен съд Русе, подадена от ЕТ
„Стилиян Димитров“, София, със съдебен адрес
адвокат Татяна Везирова, Русе, ул. Александров
ска 80, срещу „Ред – ЕООД“ – Русе, чрез адвокат
Галина Ламбрева, съдебен адрес Русе, ул. Велико
Търново 5А, ет. 1.
НА 6.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000578/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Лазар Иванов Маринов чрез адвокат Бойко Бо
тев със съдебен адрес София, ул. Алабин 48, срещу
„Общинска засатрахователна компания“ – АД, Со
фия, ул. Света София 7, ет. 5; Вержиния Георгиева
Аспарухова, София, ул. Суходолска 69, бл. 13, ап. 38.
Второ търговско отделение, 000635/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Ксилоепендитики А. В. Е. Е“ – АД,
чрез адвокат Л. Панайотова с адрес София, бул.
Витоша 81, ет. 3, ап. 12, срещу „Варко“ – ЕООД,
чрез адвокат Стоян Петьов Бабачев, Белово, ул.
Георги Бенковски 19.
Второ търговско отделение, 000724/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3023/2007 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от „Лемекон“ – АД, чрез адвокат Альоша
Димитров Върбанов с адрес София, ул. Черковна
31, ет. 1, срещу „АКБ имоти“ – ЕООД, София, ул.
Фредерик Ж.-Кюри 20, ет. 10; „Сигурност“ – ООД,
Враца, ул. Вежен 2; НАП – Териториална дирекция
Враца, ул. В. Кънчов 86.
Второ търговско отделение, 000732/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4047/2007 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от МЗК „Европа“ – АД, в несъстоятелност,
със синдик Розалина Градинарова със служебен
адрес София, ул. Узунджовска 16, ет. 3, срещу ЗД
„Бул Инс“ чрез адвокат Мариян Гочев, София,
бул. Дж. Баучер 87; Бисер Цанов Бечев, София,
ул. Хемус 4, вх. А.
Второ търговско отделение, 000763/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Сумет“ – АД, гр. Баня, Промишлена
зона; „Сумет“ – АД, чрез адвокат Иво Кемалов,
Пловдив, бул. Шести септември 161, срещу СД „Ита
ли – Трифонови сие“ чрез адвокат Иван Кърджиев,
Пловдив, бул. Марица 95, ет. 1, ап. 1; Иван Ненков
Трифонов, с. Ведраре, област Пловдив.
Второ търговско отделение, 000813/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
258/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, по
дадена от „Агровита“ – ООД, чрез адвокат Пламен
Хаджийски с адрес Пазараджик, ул. Иван Вазов
12, срещу „Фуражи Джордан“ – АД, чрез адвокат
Николай Иванов Божилов с адрес Пазарджик, ул.
Иван Вазов 5, ет. 2, стая 9.
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Второ търговско отделение, 000018/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
208/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Димитър Костов Славов чрез адвокат Добрин
Иванов Добрев с адрес Добрич, ул. Независимост
14, офис 306, срещу „Билдтонинженеринг“ – ЕООД,
чрез адвокат Милен Димитров Янков с адрес До
брич, бул. Добруджа 30, офис 12.
Второ търговско отделение, 000035/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
271/2008 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от Христина Георгиева Капсъзова чрез адвокат
Атанаска Богоева с адрес Благоевград, ул. Ар. Кос
тенцев 19; Николай Емилов Стоянов чрез законния
си представител Христина Георгиева Капсъзова
чрез адвокат Атанаска Богоева с адрес Благоевград,
ул. Ар. Костенцев 19; Валентин Емилов Стоянов
чрез законния си представител Христина Георгиева
Капсъзова чрез адвокат Атанаска Богоева с адрес
Благоевград, ул. Ар. Костенцев 19; Верка Стефа
нова Капсъзова чрез адвокат Атанаска Богоева с
адрес Благоевград, ул. Ар. Костенцев 19; Антоанета
Стоянова Механджийска чрез адвокат Атанаска
Богоева с адрес Благоевград, ул. Ар. Костенцев 19,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Бенковски 3; Стоян Иванов Цонев, Благоевград,
ж.к. Ален мак, бл. 33, вх. Б, ет. 4, ап. 10.
Второ търговско отделение, 000222/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 829/2007
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тони
Георгиев Семераджиев чрез адвокат Юлия Кръстева
със седебен адрес Варна, ул. Архимандрит Филарет
10, ет. 1, ап. 2, срещу ЕТ Красимира Георгиева
Манчева с фирма „Дел Пи – Красимира Манчева“
чрез адвокат Иван Белинов със служебен адрес
Варна, ул. Прага 6, партер; ЗПАД „БУЛСТРАД“,
София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 000243/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2008 по описа на Апелативен съд Варна, пода
дена от Агенция за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „Прамел
инвест“ – АД, в ликвидация, чрез адвокат Ивайло
Николов Първанов, Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А.
Второ търговско отделение, 000384/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 443/2008
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Нармаг“ – ЕООД, чрез адвокат Владимир Стефа
нов Скочев с адрес Варна, ул. Никола Вапцаров 3,
вх. Г, ет. 8, офис 21, Адвокатско дружество „Скочев
и съдружници“, срещу „Меги М. П.“ – ЕООД, чрез
адвокат Румен Василев с адрес Варна, ул. Княз
Борис I № 115, ДКС.
НА 9.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005905/2007 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3106/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ки
рил Деянов Янев чрез адвокат Стоян Александров
Рътков, София, ул. Хан Аспарух 54, срещу Здравка
Петрова Янева чрез адвокат Димитър Георгиев,
София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120; Румяна
Трайкова Георгиева, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
стая 120; Людмила Траянова Родина чрез адвокат
Димитър Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
стая 120; Величка Деянова Виденова чрез адвокат
Димитър Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1,
стая 120; Анжелина Георгиева Янева чрез адвокат

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Димитър Геогиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая
120; Петър Асенов Легоманов чрез адвокат Дими
тър Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120;
Гинка Асенова Масларска чрез адвокат Димитър
Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120;
Владя Асенова Михайлова чрез адвокат Димитър
Георгиев, София, ул. Алабин 33, ет. 1, стая 120.
Първо гражданско отделение, 002722/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2445/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Даниела Димитрова Рагин-Пенчева, София, кв. Би
стрица, ул. Цветна градина 1; Радослав Димитрова
Пенчев, София, кв. Бистрица, ул. Цветна градина
1, срещу Емил Асенов Златков, с. Алдомировци,
област София.
Първо гражданско отделение, 001424/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 782/2007 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Марийка
Иванова Михалева, с. Глумче, община Карнобат,
област Бургас; Марийка Иванова Михалева чрез
адвокат Георги Керемедчиев, Бургас, ул. Генерал
Гурко 9 – съдебен адрес, срещу Тихомир Стефанов
Рачев, Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 15; Стоянка
Влаева Рачева, Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 15;
Христо Иванов Лазаров, с. Глумче, община Кар
нобат; Димитър Николов Найденов, с. Караново,
област Бургас; Иван Николов Найденов, Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 116, вх. А, ет. 1; Ангел Георгиев
Ставрев, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 50, вх. А, ет. 3;
Станка Христова Ставрева, Карнобат, ул. Москва 47;
Мария Кръстева Атанасова, Карнобат, ул. Москва 47;
Росица Кръстева Манева, гр. Карнобат, ул. Москва
47; Божанка Георгиева Кибритева, Карнобат, ул.
Москва 47; Георги Николов Найденов, с. Братово,
област Бургас; Николина Николова Найденова,
с. Братово, област Бургас; Георги Иванов Лазаров,
с. Глумче, област Бургас.
Първо гражданско отделение, 001467/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2154/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Станка
Христова Пенева чрез адвокат Георги Несторов,
Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 4, срещу Стана Дой
чева Нейчева чрез адвокат Лидия Генкова, Пловдив,
бул. Шести септември 163 а, ет. 3; Мария Сотирова
Темиду, Пловдив, ул. Йоан Екзарх 16, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 001494/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 79/2008 по описа
на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Антон
Георгиев Ангелов, с. Синитево, община Пазарджик,
ул. Девета 6, срещу Окръжна прокуратура, Пазар
джик; Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Първо гражданско отделение, 002731/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 5352/2002
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Иван Вълев Иванов, София, ул. Неофит Рилски 1,
ет. 1, ап. 5; Параскева Георгиева Москова, София,
ул. Неофит Рилски 1, ет. 1, ап. 5, срещу Василка
Аврамова Цакова, Хасково, ул. Екзарх Йосиф 25;
Мария А врамова Цакова, Хасково, ул. Екзарх
Йосиф 25.
Първо гражданско отделение, 003069/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 300/2007 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Радка
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Калчева Станчева чрез адвокат Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306; Димитър Петров
Калчев чрез адвокат Добрев, Добрич, ул. Незави
симост 14, офис 306, срещу Марийка Александрова
Семова, с. Самуилово, област Добрич, ул. Първа 8;
Маргарита Семова Раданова, с. Самуилово, област
Добрич; Саша Семова Димитрова, Добрич, бул. До
бричка епопея (Кировград) 10, бл. Албена 1, вх. А,
ап. 7; Бисер Недев Кателиев чрез адвокат Стоянов,
Добрич, ул. Климент Охридски 31, вх. Г, ап. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001907/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 326/2007 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Надка
Петрова Георгиева, с. Брест, област Плевен; Христо
Петров Данов, гр. Луковит, област Ловеч, ул. Ал.
Стамболийски 19, срещу Петя Христова Данова,
с. Карлуково, област Плевен, ул. Здравец 7; Вен
цислав Христов Данов, с. Карлуково, област Плевен.
Второ гражданско отделение, 001978/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 169/2007 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Христо
Йорданов Христов чрез адвокат Светла Дамянова
със съдебен адрес Ловеч, бл. Кокиче, партер; Неда
Христова Цвяткова чрез адвокат Светла Дамянова
със съдебен адрес Ловеч, бл. Кокиче, партер, срещу
Пена Панайотова Гетова чрез адвокат Стефка Пен
чева Спиридонова със съдебен адрес с. Лесидрен,
област Ловеч; Стефка Стоянова Вилд чрез адвокат
Стефка Пенчева Спиридонова със съдебен адрес
с. Лесидрен, област Ловеч; Цона Андреева Калчева
чрез адвокат Стефка Пенчева Спиридонова със
съдебен адрес с. Лесидрен, област Ловеч; Теодора
Костадинова Иванова чрез адвокат Стефка Пен
чева Спиридонова със съдебен адрес с. Лесидрен,
област Ловеч; Анелия Костадинова Стоянова чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова със съдебен
адрес с. Лесидрен, област Ловеч; Атанас Василев
Петков, с. Лесидрен, област Ловеч.
Второ гражданско отделение, 001993/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1789/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги
Маринов Иванов чрез адвокат Тодорка Рачева, Вар
на, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1; Живка Георгиева
Иванова чрез адвокат Тодорка Рачева, Варна, бул.
Сливница 98, вх. 2, ет. 1, срещу Панчо Демирев
Янакиев чрез адвокат Николай Делчев Ташев със
съдебен адрес Варна, бул. Владислав Варненчик
10, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 002028/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 364/2007 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Марко Янков Карлюков, Батак, ул. Марко Кар
люков 2; Пенка Стефанова Стоянова, Несебър, ул.
Св. св. Кирил и Методий 49, срещу Крум Иванов
Климентов, Батак, ул. Антонивановци 108; Надежда
Стоянова Климентова, Батак, ул. Панайот Волов
9; Иван Димитров Климентов, Батак, ул. Панайот
Волов 9; Стоян Димитров Климентов, Батак, ул.
Панайот Волов 9; Екатерина Иванова Павлова,
Батак, ул. Стара река 14.
Второ гражданско отделение, 002070/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1557/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красимир
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Георгиев Планински чрез адвокат Златина Кралева,
Бургас, ул. Шейново 3, ет. 4, стая 417; Апелативен
съд – Бу ргас, Бу ргас, ул. А лександровска 101,
срещу Окръжен съд – Бургас, ул. Александровска
101, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Второ гражданско отделение, 003824/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 692/2007 по опи
са на Окръжен съд Плевен, подадена от Димитър
Павлов Кънчев чрез адвокат Чавдар Латински със
съдебен адрес Кнежа, ул. Боев 71; Росица Петрова
Кънчева чрез адвокат Чавдар Латински със съдебен
адрес Кнежа, ул. Боев 71, срещу Димитра Христова
Динова чрез адвокат Серьожа Николов, Плевен,
ул. Росен 8Б.
Второ гражданско отделение, 004106/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 8/2008 по описа
на Апелативен съд Бургас, подадена от Костадинка
Драгова Канчева чрез адвокат Радостин Станчев,
Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1; Живка Динева То
нева-Економиду чрез адвокат Радостин Станчев,
Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, срещу Община
Бургас, ул. Александровска 26, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Второ гражданско отделение 000226/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2004 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Иван Борисов Банков, гр. Сапарева
баня, ул. Нов живот 15, срещу Ваня Илиева Рабчева,
Варна, м. Златни пясъци, началник на Пощенска
станция.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000867/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 687/2006 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Минка
Иванова Андонова, Несебър, ул. Месембрия 7; Ма
рия Андонова Заякова, Несебър, ул. Месембрия 7;
Пенка Андонова Христова, Несебър, ул. Месембрия
7, срещу Община Несебър.
Трето гражданско отделение, 001372/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 632/2007
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Джамал Джамалов Шеипов, с. Грохотно, община
Девин, област Смолян, срещу Усние Мехмед Па
лаз чрез адвокат Николай Пейковски, Девин, ул.
Александър Костов 14; Назлъ Мустафа Караахмед
чрез адвокат Николай Пейковски, Девин, ул. Алек
сандър Костов 14.
Трето гражданско отделение, 001436/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 357/2007 по
описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Йордан
Ганчев Катранджиев, Велико Търново, ул. Десети
февруари 1А; Мариана Ганчева Търпанова, Велико
Търново, ул. Десети февруари 21, срещу Косю Вър
банов Ботев, Дряново, ул. П. Черковски 4.
Трето гражданско отделение, 001712/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 515/2007 по описа
на Окръжен съд Бургас, подадена от Антон Тенев
Томов чрез адвокат Найденова със съдебен адрес
Бургас, ул. Кл. Охридски 22; Марийка Михайлова
Томова чрез адвокат Найденова със съдебен адрес
Бургас, ул. Кл. Охридски 22; Мирослав Стоянов
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Стоянов, Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев
76, вх. О, ет. 2, ап. 7, срещу Антон Александров
Митрев, Симеоновград, ул. Алеко Константинов,
бл. 14, вх. 5; Антон Александров Митрев чрез ад
вокат Радостин Станчев със съдебен адрес Бургас,
ул. Хан Крум 38, ет. 1; Величка Николова Митрева,
Симеоновград, ул. Алеко Константинов 14, вх. 5;
Величка Николова Митрева чрез адвокат Радостин
Станчев със съдебен адрес Бургас, ул. Хан Крум
38, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001861/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2516/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ве
села Димитрова Георгиева чрез адвокат Красимир
Григоров, София, ул. Позитано 8, ет. 3, срещу Ара
Оник Караманян чрез Харалампи Димитров По
пов, София, ж.к. Суха река, бл. 110, вх. Б, ап. 34.
Трето гражданско отделение, 006313/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 354/2006 по
описа на Окръжен съд Разград, подадена от Зюл
кяр Касим Амиш, гр. Кубрат, ул. Вит 28, срещу
Бедиха Амиш Дениз, гр. Кубрат, ул. Средна гора 13;
Айше Ахмедова Ахмед чрез особения представител
адвокат Надежда Василева Иванова, Разград, ул.
Грънчарска 3, ет. 4, ап. 15; Зюхтие Касим Амиш,
гр. Кубрат, ул. Вит 28; Назъм Касимов Амишев, гр.
Кубрат, ул. Средна гора 13; Александра Михайлова
Манушева, с. Сеслав, община Разград, ул. Арда 1;
Александра Михайлова Манушева, гр. Кубрат, ул.
Средна гора 13.
Трето гражданско отделение, 006403/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 241/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Недка Борисова Маринова, Габрово, ул. Априловска
10, вх. А, срещу Иван Георгиев Попов, София, ул.
Слатинска, бл. 41А, вх. Б, ап. 34.
Трето гражданско отделение, 000652/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 318/2007 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от „Автомобилен транспорт“ – ЕООД, Свищов, ул.
Студентска 4; Никола Младенов Симеонов, Свищов,
ул. Черни връх 72, ет. 3, срещу Марийка Иванова
Иванова чрез адвокат Иван Иванов, Велико Търново,
адвокатска колегия; Марияна Стефанова Маринова
чрез адвокат Иван Иванов, Велико Търново, адво
катска колегия; Галя Стефанова Димитрова чрез
адвокат Иван Иванов, Велико Търново, адвокатска
колегия, и трето лице ЗПАД „БУЛСТРАД“, София,
ул. Позитано 5.
Трето гражданско отделение, 000708/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 22/2007 по
описа на Окръжен съд Видин, подадена от Страхил
Методиев Сотиров чрез адвокат Емил Ванков със
съдебен адрес Видин, бул. Бдин, бл. 6, ап. 4, сре
щу „Електроразпределение – Плевен“ – АД, клон
Видин, Плевен, ул. Дойран 41.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002069/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3568/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ва
силиса Стефанова Кръстева-Генова като майка и
законен представител на малолетното дете Венера
Евгениева Генова чрез адвокат Мариана Якимова,
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София, ул. Любен Каравелов 26, срещу Лилия
Генова Генова чрез адвокат Кирилова, София, ул.
Балканджи Йово 29, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 002161/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 237/2007 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Иванка
Маркова Кочева, Несебър, област Бургас, ул. Любен
Каравелов 56; Димитър Христов Кочев, Несебър,
област Бургас, ул. Любен Каравелов 56, срещу
Григор Христов Кочев, Несебър, област Бургас,
ул. Хан Крум 14; Траянка Григорова Мавродиева,
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 60, вх. Б, ап. 5;
Петранка Вангелова Куцарова, Несебър, област
Бургас, ул. Изгрев 1; Петър Вангелов Петров,
Несебър, област Бургас, ул. Места 6; Станимир
Цветков Мечков, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 57, вх. Б,
ет. 5; Христо Цветков Мечков, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 57, вх. Б, ет. 5; Евдокия Дикова Кочева, Несебър,
област Бургас, ул. Крайбрежна 1; Елена Димитрова
Кочева, Несебър, област Бургас, ул. Крайбрежна
1; Диян Димитров Кочев, Несебър, област Бургас,
ул. Крайбрежна 1; Цвятко Петров Мечков, Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 57, вх. Б, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 001914/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 938/2006 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Добри
Минчев Добрев, Добрич, ул. Хайдут Пейо 9, срещу
Хриска Минчева Атанасова чрез адвокат Мариана
Василева, Добрич, бул. Добруджа (9-и септември)
30, кантора 9.
Четвърто гражданско отделение, 001944/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 579/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Георги
Николов Урилски, с. Хвойна, община Чепеларе,
област Смолян, срещу Костадинка Борисова Бе
хар, Пловдив, ул. Свети Наум 13; Петър Борисов
Александров, Пловдив, ул. Свети Наум 13.
Четвърто гражданско отделение, 003285/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 175/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Цветана
Ангелова Дойчева чрез адвокат Георги Милчев
Георгиев, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 4, офис 16,
срещу Мария Иванова Лисичкова, Разград, ж.к.
Лудогорие, бл. 6, ап. 27; Свилен Иванов Иванов,
с. Пороище, община Разград, ул. Васил Левски 40.
Четвърто гражданско отделение, 004059/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3371/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Волен
Николов Сидеров, София, ул. Св. Иван Рилски 8,
ап. 4, срещу Сунай Басриев Чалъков чрез адвокат
Маргарита Илиева, София, ул. Връбница 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 004118/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 110/2008
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена
от Мария Смилкова Гогова, Петрич, ул. Дунав
24, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“,
Петрич; Община Петрич.
НА 10.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005397/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 982/2007 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Тодор
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Иванов Иванов чрез адвокат Диков, Плевен, ул.
Катя Попова 2; Савина Илиева Иванова чрез адвокат
Диков, Плевен, ул. Катя Попова 2, срещу Иванка
Ганчева Николова, Плевен, ул. Сан Стефано 6;
Никола Лачков Николов, Плевен, ул. Сан Стефано
6; Лачко Димитров Димитров, Плевен, бул. Русе
87, вх. Ж, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 001834/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 241/2006
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Домна
Атанасова Йорданова чрез адвокат Станев, Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Костадин Ата
насов Каркаленджев чрез адвокат Станев, Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Никола Атанасов
Костадинов чрез адвокат Станев, Варна, ул. Алек
сандър Дякович 45, ет. 4; Кольо Цанков Денев чрез
адвокат Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 4; Роси Денева Стефанова чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Ценко Денев
Цанков чрез адвокат Станев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4; Костадин Йорданов Неделчев чрез
адвокат Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 4; Василка Йорданова Димитрова чрез адвокат
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4;
Ангелина Йорданова Жекова чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Йордан
Ангелов Неделчев чрез адвокат Станев, Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Киро Николов
Киров чрез адвокат Станев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4; Веска Николова Монева чрез
адвокат Станев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4; Донка Георгиева Димитрова чрез адвокат
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4;
Силвия Димитрова Барбова чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4; Георги
Димитров Барбов чрез адвокат Станев, Варна, ул.
Александър Дякович 45, ет. 4; Димитър Димитров
Барбов чрез адвокат Станев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 4, срещу Арусяк Куркен Варжабедян
чрез адвокат Левон, Варна, ул. Преспа 12; Андон
Гарабед Варжабедян, Варна, ул. Георги Бенковски
79, ет. 6, ап. 26.
Първо гражданско отделение, 001926/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1965/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Васил Георгиев Костадинов чрез адвокат Кръчма
рова-Бозукова, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 41,
срещу Любомир Радославов Симич чрез адвокат
Атанасов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, партер,
Дом „В. Левски“.
Първо гражданско отделение, 001991/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1795/2005
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Борис Борисов Йордакиев, София, ул. Дунав 41,
ет. 2, срещу Стефан Борисов Йордакиев, София,
ж.к. Яворов, бл. 61, партер.
Първо гражданско отделение, 003007/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 97/2008 по
описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Енчо
Иванов Панайотов чрез адвокат Русчева, Силист
ра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу Красимир
Георгиев Илиев, с. Срацимир, област Силистра,
ул. Единадесета 12.
Първо гражданско отделение, 003154/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1903/2007
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по описа на Апелативен съд София, подадена от
Център за спешна медицинска помощ чрез адво
кат Христова, София, бул. Васил Левски 72, ет. 3,
ап. 16, срещу Петър Емилов Минков, София, ул.
Земен 2А, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 003572/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 243/2007 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Атанас Георгиев Гелемеров чрез адвокат Шагова,
гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Мария
Георгиева Попова чрез адвокат Шагова, гр. Гоце
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Виолета Георгиева
Салмова чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул.
Ал. Стамболийски 11; Недялка Прокопова Гелеме
рова чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал.
Стамболийски 11; Величка Костадинова Шапкова
чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал.
Стамболийски 11; Катя Костадинова Дупчева чрез
адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболий
ски 11; Георги Костадинов Гелемеров чрез адвокат
Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11;
Мария Иванова Гелемерова чрез адвокат Шагова,
гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Георги
Асенов Гелемеров чрез адвокат Шагова, гр. Гоце
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Иванка Асенова
Севатинова чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев,
ул. Ал. Стамболийски 11; Георги Петров Стоянов
чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал.
Стамболийски 11; Петър Георгиев Стоянов чрез
адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамбо
лийски 11; Пламен Георгиев Стоянов чрез адвокат
Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11;
Димитър Георгиев Стоянов чрез адвокат Шагова,
гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Елена
Георгиева Андреева чрез адвокат Шагова, гр. Гоце
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Ангел Георгиев
Хаджиев чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев,
ул. А л. Стамболийски 11; Ангелина Георгиева
Алексиева чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев,
ул. Ал. Стамболийски 11; Иван Георгиев Хаджиев
чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стам
болийски 11; Недялка Димитрова Хаджиева чрез
адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамбо
лийски 11; Лазар Димитров Хаджиев чрез адвокат
Шагова, гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11;
Иванка Костадинова Хаджиева чрез адвокат Шагова,
гр. Гоце Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Димитър
Атанасов Хаджиев чрез адвокат Шагова, гр. Гоце
Делчев, ул. Ал. Стамболийски 11; Стефка Атанасова
Дюлгерова чрез адвокат Шагова, гр. Гоце Делчев,
ул. Ал. Стамболийски 11, срещу Георги Йорданов
Синадинов чрез адвокат Герова, гр. Гоце Делчев,
ул. Ал. Стамболийски 7.
Първо гражданско отделение, 000012/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1044/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Йорданка Миркова Пенчева чрез адвокат
Димова, Бургас, ул. Гурко 7А, ет. 1, офис 3А, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“ – Бургас, ул.
Фердинандова 5, ет. 3; Община Бургас.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002574/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 8/2008
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Елеонора Асенова Заимова, Смолян, ул. Чинара
1, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“,
Смолян, бул. България 12; Регионално управлени
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ие на горите, Смолян, ул. Първи май 2; Държавно
лесничейство – Славейно, с. Славейно, община
Баните, област Смолян.
Трето гражданско отделение, 005307/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 156/2008 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ана
Кръстева Карталова чрез адвокат Харизанов, съде
бен адрес: Поморие, ул. Княз Борис I № 75, срещу
Жечка Русева Ковачева, Поморие, ул. Княз Борис
I № 125; Коста Кръстев Тилев, Поморие, ул. Ради
Николов 19А; Красимира Тенева Жилова, Поморие,
кв. Свобода, бл. 16, вх. Г, ет. 1; Йорданка Тенева
Танева, Поморие, кв. Свобода, бл. 16, вх. Г, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 004628/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 159/2006 по
описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Краси
мир Димитров Дучев, Шумен, ул. Герила 17, ет. 1,
срещу Цецка Петьова Дучева, Оряхово, ул. Христо
Смирненски 13, вх. В, ет. 3, ап. 37.
Трето гражданско отделение, 001323/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 240/2007 по
описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Цецка
Генчова Михайлова, София, ж.к. Дианабад, ул. Н.
Габровски, бл. 17, ет. 4, ап. 11; Гене Костов Иванов,
с. Замфирово, община Берковица, област Монта
на, ул. Гоце Делчев 10, срещу Людмила Стоилова
Спасова, София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 20,
вх. Е, ет. 5, ап. 147; Петя Драгомирова Михайлова,
София, ж.к. Дианабад, ул. Н. Габровски 17, вх. А,
ет. 4, ап. 11; Цветомира Драгомирова Михайлова,
София, ж.к. Дианабад, ул. Н. Габровски, бл. 17,
вх. А, ет. 4, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 001358/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 871/2007 по
описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
ТПК „Метал“ чрез адвокат Евгени Костадинов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 15а, срещу „Балканкар
Рекорд“ – АД, чрез адвокат Веселин Бояджиев
със съдебен адрес Пловдив, ул. Виктор Юго 14А,
ет. 3; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002060/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1000/2007 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Георги Борисов Методиев, София, ул. Калина Ма
лина 5, срещу Васил Кирилов Методиев, с. Алеко
Константинов, област Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 002134/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 596/2005
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Силва Цанкова Лавренова със съдебен адрес Со
фия, ул. Проф. Н. Михайлов 2, ет. 3, ап. 11; Лаврен
Александров Петров със съдебен адрес София, ул.
Проф. Н. Михайлов 2, ет. 3, ап. 11, срещу Градска
художествена галерия, Пловдив, ул. Съборна 14А;
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.
Четвърто гражданско отделение, 002172/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4065/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Дими
тър Николов Димитров със съдебен адрес София,
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бул. Хр. Смирненски 6, ет. 3, чрез адвокат Пенева
срещу Иванка Николова Динева чрез адвокат Тер
ков, София, ул. Константин Игнатов 7.
Четвърто гражданско отделение, 001524/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 496/2007 по опи
са на Софийски градски съд, подадена от Димитър
Василев Василев, София, бул. Пенчо Славейков 35,
ет. 3, ап. 7; Емилия-Златка Димитрова Чолакова,
София, ул. Хан Аспарух 46, срещу Елена Благоева
Миланова, София, ж.к. Овча купел 1, бл. 408, вх. Г,
ап. 116; Мария Стоичкова Митрева, София, ж.к.
Овча купел 1, бл. 408, вх. Г, ап. 116.
Четвърто гражданско отделение, 002976/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 287/2007
по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Олга
Димитриевна Трайкова, с. Голяма Желязна, област
Ловеч; Богомил Славчов Трайков със съдебен адрес
с. Голяма Желязна, област Ловеч, срещу Калин
Петков Калчев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5, адвокат Пенев; Стефка Добрева Кал
чева, София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5,
адвокат Пенев.
Четвърто гражданско отделение, 003236/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 998/2007 по описа
на Окръжен съд Варна, подадена от „Национална
спортна база“ – ЕАД, София, бул. Евлоги Георгиев
38, срещу Община Варна, бул. Осми приморски полк
43; държавата чрез Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 001932/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2094/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Велика Кръстева Вучева със съдебен адрес София,
ул. Ген. Щ. Атанасов 5; Запринка Иванова Костова,
с. Бели Искър, област София; Христо Иванов Ма
дански, с. Мала Църква, област София; Димитър
Иванов Мадански, Самоков, кв. Самоково, бл. 16,
вх. Г, ап. 2; Иванка Христова Петелова със съдебен
адрес, София, ул. Ген. Щ. Атанасов 5; Екатерина
Христова Демирева със съдебен адрес София, ул.
Ген. Щ. Атанасов 5; Цветанка Христова Нецовска
със съдебен адрес София, ул. Ген. Щ. Атанасов 5;
Димитър Йорданов Тончев със съдебен адрес София,
ул. Ген. Щ. Атанасов 5; Георги Йорданов Тончев
със съдебен адрес София, ул. Ген. Щ. Атанасов 5;
Павлинка Йорданова Харизанова със съдебен адрес
София, ул. Ген. Щ. Атанасов 5, срещу Генка Геор
гиева Стоименова, София, ж.к. Младост 4, бл. 421,
вх. 3, ет. 7, ап. 57; Красим Георгиев Стоименов,
София, ж.к. Слатина, ул. Проф. Д-р Павлов 29,
вх. А; Елена Георгиева Стоименова, София, ж.к.
Свобода, бл. 5, вх. Д, ап. 78; Евдокия Чавдарова
Михайлова, София, ж.к. Младост, бл. 280А, вх. 1,
ет. 6, ап. 16; Катя Чавдарова Янкова, Банкя, ул.
Гоце Делчев 36, област София.
Четвърто гражданско отделение, 001971/2008
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Василка Цветкова Калпакчиева, с. Венец,
област Бургас; Иванка Стефанова Калпакчиева
със съдебен адрес Сливен, ул. Дим. Пехливанов 2,
ет. 1, стая 12, чрез адвокат Петров, срещу Георги
Василев Калпакчиев, Карнобат, ул. Св. св. Кирил
и Методий 16, бл. 34А, вх. 1, ет. 5, ап. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 002011/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 4304/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Владимир Владимиров Георгиев чрез адвокат Ваня
Димитрова, София, ул. Триадица 5Б, ет. 4, офис
414, срещу Станчо Иванов Станчев, София, ж.к.
Младост, бл. 303, вх. 1, ет. 7; Тодор Димитров Од
рински, София, Бистрица, ул. Синчец 42; Евелина
Стефанова Одринска, София, Бистрица, ул. Синчец
42; Елка Иванова Драганова чрез адвокат Кирилова,
София, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово 29, партер.
Четвърто гражданско отделение, 000332/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
456/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Георги Маринов Савчев, Мездра, ул. Пирин 9,
срещу Рени Александрова Влахова, Мездра, ул.
Хр. Ботев 30.
НА 11.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002959/2007 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 131/2006 по опи
са на Окръжен съд Бургас, подадена от Софийски
университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. Цар
Освободител 15, срещу Лилия Павлова Малчева
чрез адвокат Емил Христов Ценов, София, ул.
Княз Борис I № 80, ет. 1; Красимир Александров
Малчев чрез адвокат Емил Христов Ценов, София,
ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Павел Александров
Малчев чрез адвокат Емил Христов Ценов, София,
ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Малчо Христодоров
Малчев, с. Черноморец, ул. Рибарска 25; Станко
Пенев Димитранов чрез адвокат Емил Ценов, Со
фия, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Ана Тодорова
Ангелова чрез адвокат Емил Ценов, София, ул.
Княз Борис I № 80, ет. 1; Златина Димитрова Зап
тиева чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз
Борис I № 80, ет. 1; Станка Димитрова Иванова
чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I
№ 80, ет. 1; Александър Иванов Панделиев чрез
адвокат Е. Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80,
ет. 1; Христо Иванов Панделиев чрез адвокат Емил
Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Янчо
Томов Попов чрез адвокат Емил Ценов, София, ул.
Княз Борис I № 80, ет. 1; Тодор Томов Попов чрез
адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80,
ет. 1; Христодор Марков Христодоров чрез адвокат
Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1;
Мария Маркова Христодорова чрез адвокат Емил
Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Ангел
Тодоров Кишев, с. Черноморец, община Созопол,
област Бургас, ул. Хр. Ботев 6; Тодор Ангелов Ки
шев, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 1 Б, вх. Б,
ет. 5, ап. 33; Таня Ангелова Кутева чрез адвокат
Мариета Георгиева, Бургас, ул. Александровска
115, вх. А, ет. 2, ап. 7; Костадин Сотиров Сотиров
чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I
№ 80, ет. 1; Калина Сотирова Сотирова чрез ад
вокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80,
ет. 1; Мария Кирязова Сотирова чрез адвокат Емил
Ценов, София, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Цвета
Хрусанова Василева чрез адвокат Емил Ценов,
София, ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Славка Ива
нова Бакалова чрез адвокат Емил Ценов, София,
ул. Княз Борис I № 80, ет. 1; Парашкев Иванов
Парашкевов, с. Черноморец, ул. П. Славейков 2;
Зафирка Иванова Тодорова, с. Черноморец, ул. Бриз
4; Згура Николов Димитров, с. Черноморец, ул.
Ст. Караджа (Албатрос) 4; Ангел Игнатов Терзиев
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чрез адвокат Емил Ценов, София, ул. Княз Борис I
№ 80, ет. 1; Розалин Игнатов Терзиев чрез Недялко
Петров Минев, Казанлък, ул. Преслав 6; Райка
Димитрова Димитрова, Бургас, ул. Александровска
115, вх. А, ет. 3, чрез адвокат Георгиева; Парашкев
Димитров Димитров със съдебен адрес, Бургас, ул.
Александровска 117, ет. 3, чрез адвокат Любомир
Цветков; Баласка Димитрова Димитрова, Бургас,
ул. Александровска 115, вх. А, ет. 3, чрез адвокат
Георгиева; Велико Хрусанов Христодоров, с. Чер
номорец, ул. Д. Благоев 9, област Бургас; Митра
Згурова Ралева, с. Черноморец, ул. Дунав 2, област
Бургас; Лули Великов Николов, с. Черноморец,
ул. Морска 9, област Бургас; Петкана Неделчева
Николова, с. Черноморец, ул. София 11; Вена
Николова Димитрова, с. Черноморец, ул. София
11; Елена Тодорова Цикова, София, ж.к. Бъкстон,
бл. 40, вх. А, ет. 1; Кери Тодорова Милчева, София,
бул. Бъкстон 27, бл. 40, вх. А, ет. 12, ап. 31; Донка
Тодорова Цикова, София, ул. Ботевградско шосе,
бл. 3, вх. Г, ап. 4; Никола Георгиев Йорданов, с.
Черноморец, ул. Черноморец 18; Светла Великова
Сгурова, с. Черноморец, ул. Бенковски 2, област
Бургас; Стоян Иванов Едрев, с. Черноморец, ул.
Плиска 3, област Бургас; Министерство на финан
сите, София, ул. Раковски 102; Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 001852/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 381/2007 по опи
са на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Стоян
Ангелов Рангелов, Кюстендил, кв. Изток, ул. По
рой 3; Теменужка Стоянова Ангелова, Кюстендил,
кв. Изток, ул. Порой 3; Василка Стоянова Илиева,
Кюстендил, кв. Изток, ул. Порой 3, срещу Сашо
Стоянов Рангелов, Кюстендил, ул. Бащовица 5.
Първо гражданско отделение, 001879/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 328/2007
по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от
Иван Георгиева Велков, София, кв. Подуяне, ул.
Макгахан 71А, вх. В, ет. 2, ап. 55; Боряна Вен
циславова Георгиева, Крумовград, ул. Орфей 10;
Параско Иванов Велков, Кърджали, ул. Родопи 3.
Първо гражданско отделение, 004187/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 414/2008
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Анастасия Иванова Мачкърска, Чепеларе, област
Смолян, ул. Калин кехая 7, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, Чепеларе, ул. Мурджовска 1А;
Държавно лесничейство, Чепеларе, ул. Спартак
20; Регионално управление на горите, Смолян,
ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 005007/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 165/2008
по описа на Висш адвокатски съвет, подадена от
Нели Игнатова Недкова, София, ул. Янко Забунов
3, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу Висш адвокатски съвет,
София, ул. Цар Калоян 1а.
Първо гражданско отделение, 001935/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 809/2007
по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Све
тослав Красимиров Кръстев, Мездра, ул. Св. П.
Евтимий 14-В-8, срещу Ангел Велчов Цветков като
родител и законен представител на малолетното си
дете Вилиян Ангелов Цветков, Мездра, ул. Дунав 1,
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вх. А, ап. 1; Мария Цветанова Цветкова като ро
дител и законен представител на малолетното си
дете Вилиян Ангелов Цветков, Мездра, ул. Дунав
1, вх. А, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 002001/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 333/2007
по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Про
куратура на Р. България, София, бул. Витоша 2,
срещу Радослав Асенов Михайлов, с. Галата, област
Ловеч, и трето лице Столична следствена служба,
София, кв. Овча купел, кв. Монтевидео 21.
Първо гражданско отделение, 002085/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 353/2007
по описа на Окръжен съд София, подадена от Ангел
Кирилов Йорданов, София, ж.к. Младост 2, бл. 237,
вх. Б, ет. 8, ап. 69, срещу Павлина Иванова Банова,
гр. Елин Пелин, област София, ул. Лесновска 6,
вх. В, ет. 4, ап. 11.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002443/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2252/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Красимира Петкова Василева, София, срещу Пламен
Георгиев Рангелов, София.
Второ гражданско отделение, 003608/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 104/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Н. М. 97“ – ЕООД, София, ул. Батуня 20А; Вир
жиния Лазарова Панова-Криммел чрез адвокат
Стефанов, София, бул. Фр. Нансен 47, ет. 2, ап. 6,
срещу Хайнц-Дитер Криммел, съдебен адрес София,
ул. Цар Асен 66А, ет. 2, адвокат Малчев.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002563/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 687/2007 по
описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от
Елка Иванова Станиславова, София, ж.к. Красна
поляна, бул. Възкресение, бл. 225, ет. 13, ап. 64,
срещу Методи Георгиев Костов, с. Яхиново, област
Кюстендил; Гина Георгиева Григорова, с. Яхиново,
област Кюстендил; Милка Тодорова Скоклева, с.
Яхиново, област Кюстендил; Петя Иванова Стан
чева, с. Мрамор, област София; Община Дупница,
пл. Свобода 1.
Трето гражданско отделение, 001516/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 678/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Димитър Георгиев Димитров, Казанлък, ул. Ген.
Радецки 40 (къща), срещу Мария Василева Ди
митрова, Казанлък, ул. Малуша 10, и трето лице
Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък,
ул. Княз Батенберг 4.
Трето гражданско отделение, 001584/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1339/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Величко Георгиев Дерузов, гр. Съединение, ул.
Райна Княгиня 2, срещу Христо Величков Дерузов,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 48, вх. А, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 001757/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1025/2007 по
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описа на Окръжен съд София, подадена от Стоян
Георгиев Шопов чрез адвокат Е. Паскалев, София,
ул. Милин камък 50, вх. А, ет. 2; Виолета Стоянова
Шопова чрез адвокат Е. Паскалев, София, ул. Милин
камък 50, вх. А, ет. 2; Снежанка Стоянова Оваги
мян чрез адвокат Е. Паскалев, София, ул. Милин
камък 50, вх. А, ет. 2, срещу Йорданка Стоянова
Александрова, с. Борика, община Ихтиман, област
София; Николина Стоянова Георгиева, с. Борика,
община Ихтиман, област София.
Трето гражданско отделение, 001797/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 758/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Е. ОН
България Продажби“ – АД, Варна, ул. Оборище
13А, срещу Костадин Великов Великов чрез адво
кат М. Иванова, Варна, ул. Генерал Столетов 83,
ет. 4, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 001844/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1128/2006 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Величка
Димитрова Иванова, с. Свети Влас, област Бургас,
ул. Стара планина 12; Димка Димитрова Стоянова,
с. Свети Влас, област Бургас, ул. Стара планина 12;
Мариана Димитрова Пеева, с. Свети Влас, област
Бургас, ул. Стара планина 12, срещу Димо Георгиев
Стоянов, Несебър, ул. Отец Паисий 29, ет. 2, ап. 4;
Елена Красимирова Стоянова, Несебър, ул. Отец
Паисий 29, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002879/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 890/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Николай
Маринов Георгиев, София, кв. Драгалевци, ул. Ябъл
кова градина 4а, срещу Мартин Николаев Георгиев,
Ботевград, област София, ул. Ал. Войницки 9.
Четвърто гражданско отделение, 003374/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 353/2008 по опи
са на Окръжен съд Враца, подадена от Венцислав
Иванов Христов, Враца, ул. Димчо Дебелянов 30;
Венцислав Иванов Христов чрез адвокат Данаил
Костов, Враца, ул. Мито Цветков 2, кантора 15;
Велина Василева Христова, Враца, ул. Околчица
64, вх. А, ап. 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Враца, ул. Лукашов 15.
Четвърто гражданско отделение, 003785/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 601/2007
по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Недка
Данева Събева чрез адвокат Димитър Стефанов,
Русе, ул. П. Д. Петков 8; Недка Данева Събева,
Русе, ул. Студентска, бл. Калиакра, вх. Б, срещу
„Локомотивен и вагонен завод“ – ЕАД, Русе, ул.
Тутракан 2; „Локомотивен и вагонен завод“ – ЕАД,
чрез адвокат Димитър Ангелов Ангелов – АК, Русе,
ул. Славянска 6.
Четвърто гражданско отделение, 002879/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 890/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Николай
Маринов Георгиев, София, кв. Драгалевци, ул. Ябъл
кова градина 4а, срещу Мартин Николаев Георгиев,
Ботевград, област София, ул. Ал. Войницки 9.
Четвърто гражданско отделение, 002304/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 454/2007
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по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Димо Калоянов Калоянов чрез адвокат Янко Вак
рилов, София, ул. Княз Борис І № 120; Стефана
Найденова Сърчаджиева чрез адвокат Янко Вакри
лов, София, ул. Княз Борис І № 120; Александра
Матеева Калоянова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис І № 120; Християн Стефанов
Василиев чрез адвокат Янко Вакрилов, София, ул.
Княз Борис І 120; Антон Стефанов Василиев чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І
№ 120, срещу Професионална гимназия по текстил
и моден дизайн, Варна, бул. Осми приморски полк
(Благоев) 115.
Четвърто гражданско отделение, 002697/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 429/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Буря Николова Петкова чрез адвокат Сидерова,
София, бул. Витоша 1А, ТД, вх. Е, ет. 4, к-ра 401,
срещу Димитър Димитров Съселов, Несебър, ул.
Нептун 1А; Радослав Петров Пенев, София, ж.к.
Дружба, бл. 404, вх. Д.
Четвърто гражданско отделение, 002936/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3528/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Регина
Юпитер Цилева, София, ул. Лайош Кошут 37, ет. 3,
ап. 6; Константин Атанасов Цилев, София, ул. Ла
йош Кошут 37, ет. 3, ап. 6, срещу Данка Василева
Наумова чрез адвокат Татяна Лихарска, съдебен
адрес София, ул. Проф. Никола Михайлов 6; Васил
Наумов Лазаров чрез адвокат Татяна Лихарска, съ
дебен адрес София, ул. Проф. Никола Михайлов 6;
Светлана Анастасова Лазарова чрез адвокат Татяна
Лихарска, съдебен адрес София, ул. Проф. Никола
Михайлов 6; Милена Костадинова Гресуел чрез
адвокат Татяна Лихарска, съдебен адрес София,
ул. Проф. Никола Михайлов 6; Анна Костадинова
Лазарова чрез адвокат Татяна Лихарска, съдебен
адрес София, ул. Проф. Никола Михайлов 6.
Четвърто гражданско отделение, 000317/2009 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1727/2008
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
„Оперно-филхармонично дружество“ – Пловдив, пл.
Централен 1, срещу Фанка Тодорова Стаменова чрез
адвокат Елена Сиракова, съдебен адрес Пловдив,
бул. Шести септември 146, ет. 2; Министерство на
културата, София, бул. Ал. Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение, 004469/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1037/2007 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Сали
Демиров Яхнов чрез адвокат Йорданка Петрова
Коцева, съдебен адрес Варна, ул. Марин Дринов
68, ап. 8; Цветанка Митева Борисова чрез адво
кат Йорданка Петрова Коцева, Варна, ул. Марин
Дринов 68, ап. 8, ет. 4; Невин Салиева Демирова
чрез адвокат Йорданка Петрова Коцева, Варна,
ул. Марин Дринов 68, ап. 8, ет. 4; Рашко Митев
Желязков чрез адвокат Йорданка Петрова Коцева,
Варна, ул. Марин Дринов 68, ап. 8, ет. 4, срещу
Мартин Сашев Спиридонов, Добрич, ул. Силистра
53, вх. В, ет. 3, ап. 5; Мартин Сашев Спиридонов
чрез адвокат Добринка Господинова Желева, До
брич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, кантора 4.
Четвърто гражданско отделение, 004770/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 184/2008
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
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Атанас Илиев Кутрянски, с. Орехово, област Смо
лян; Атанас Илиев Кутрянски чрез адвокат Недка
Василева Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев 24А,
х-л „Здравец“, срещу Държавно лесничейство – с.
Хвойна, област Смолян; Общинска служба „Земеде
лие и гори“ – Чепеларе, област Смолян; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
НА 12.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002768/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 912/2007 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Елка Атанасова Бъчварова чрез адвокат Пенков,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, ет. 2,
срещу Иван Георгиев Бъчваров, Горна Оряховица,
ул. Хан Крум 5, вх. В, ет. 5, ап. 13.
Първо гражданско отделение, 003220/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 6/2008 по описа
на Окръжен съд Смолян, подадена от Стефан Ки
ров Радичев чрез адвокат Исова, Смолян, ул. Хан
Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Държавно
лесничейство, Смолян, бул. България 83; Общинска
служба „Земеделие и гори“, Смолян, бул. България
12; Регионално управление на горите, Смолян, ул.
Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 003330/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 840/2007 по
описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Ра
дио „Шумен“ чрез адвокат Христофорова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, срещу Николай Петров
Стоянов, Шумен, ул. Съединение 179.
Първо гражданско отделение, 002294/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1416/2006 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Виолета
Стефанова Нецова чрез адвокат Петров, Варна, ул.
Цар Симеон 6, ет. 3, срещу Красимир Красимиров
Калчев, Варна, ул. Кавала 19, ет. 7, ап. 19; Красимир
Красимиров Калчев чрез адвокат Германов, Варна,
ул. Ангел Георгиев 31.
Първо гражданско отделение, 004011/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 418/2007
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
Петър Янев Петров, с. Оброчище, област Варна, ул.
Шипка 3, срещу Андон Младенов Долапчиев чрез
адвокат Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56-Б-2; Валентина Георгиева Андонова
чрез адвокат Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и
пети септември 56-Б-2.
Първо гражданско отделение, 004029/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 516/2007
по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от Кръстина Йосифова Косева, Габрово,
кв. Етъра, бул. Дерожински 104, срещу ЕТ „Оме
га – Иван Косев“ чрез адвокат Гьопсалиев, Габро
во, ул. Успех 1, ет. 2; Станислав Цонев Косев, с.
Драгановци, община Габрово, Градински център;
Катя Георгиева Косева, с. Драгановци, община
Габрово, Градински център.
Първо гражданско отделение, 004093/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 412/2007
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
Жельо Алексиев Желев чрез адвокат Александрова,
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Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, к-ра 4; Стеф
ка Златева Желева чрез адвокат Александрова,
Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, к-ра 4, срещу
Живка Стоева Вълева чрез адвокат Чечов, София,
ул. Цар Асен 5; Калоян Иванов Димитров чрез
адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Емилия
Петрова Димитрова чрез адвокат Чечов, София,
ул. Цар Асен 5; Атанаска Илиева Димитрова чрез
адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Стою Ди
митров Стоев чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар
Асен 5; Кирил Василев Иванов чрез адвокат Чечов,
София, ул. Цар Асен 5; Елена Стоева Димитрова
чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Мария
Василева Йовчева чрез адвокат Чечов, София, ул.
Цар Асен 5; Камен Атанасов Йовчев чрез адвокат
Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Стою Иванов Ди
митров чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен
5; Божидара Варадинова Димитрова чрез адвокат
Чечов, София, ул. Цар Асен 5.
Първо гражданско отделение, 000812/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Синея Мустафа Молла чрез адвокат
Дакалова, Благоевград, ул. Крали Марко 4; Мустафа
Кезим Молла чрез адвокат Даскалова, Благоевград,
ул. Крали Марко 4, срещу Мехмед Кезим Молла,
с. Филипово, област Благоевград; Джуна Кемал
Ходжа-Молла, с. Филипово, област Благоевград.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000017/2009 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 653/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Огнян Андреев Димитров чрез адвокат Стефан Ан
ков, Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 86, ет. 2, срещу
Марияна Стоилова Димитрова чрез адвокат Рени
Добрева Грозева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64.
Второ гражданско отделение, 004151/2007 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 443/2005 по
описа на Окръжен съд Перник, подадена от Ди
митър Георгиев Харалампиев, София, ж.к. Света
Троица, бл. 354-Г, ет. 6, ап. 85; Даниела Георгиева
Евтимова, София, ул. Лепец 5а; Райна Христова
Дикова, гр. Банкя, София, ул. Момина сълза 49;
Стоян Кирилов Йорданов, София, ж.к. Христо Бо
тев, ул. 506, 4; Христо Кирилов Йорданов, София,
ул. Владимир Вазов, бл. 10, вх. Д, ет. 7; Николай
Кирилов Йорданов, гр. Банкя, София, ул. Момина
сълза 49; Христо Кирилов Йорданов, гр. Банкя,
София, ул. Момина сълза 49; Марийка Станоева
Харалампиева, София, район „Слатина“, ул. Ан
дрей Николов 4; Йордан Павлов Харалампиев,
София, ж.к. Хаджи Димитър бл. 16, вх. А, ет. 1,
ап. 3; Александър Павлов Харалампиев, София,
ж.к. Хаджи Димитър бл. 178, вх. В, ет. 5, ап. 32;
Румен Павлов Христов, София, район „Слатина“,
ул. Андрей Николов 4, срещу Орлин Атанасов Ни
колов, Перник, ул. Димитровград 1; Цена Николова
Живкова, Перник, ул. Димитровград 1; Костадинка
Атанасова Ортодоксова, Перник, ул. Димитровград
1; Димитър Георгиев Харалампиев, София, ж.к.
Илинден, бл. 118, вх. Г, ап. 93; Даниела Георгиева
Евтимова чрез адвокат Здравка Еленкова, София,
ул. Позитано 3, вх. Д, ет. 1, кантора 151; Райна
Христова Дикова чрез адвокат Здравка Еленкова,
София, ул. Позитано 3, вх. Д, ет. 1, кантора 151;
Стоян Кирилов Йорданов, София, ж.к. Христо
Ботев, ул. 506 № 4; Христо Кирилов Йорданов,
София, ул. Владимир Вазов, бл. 10, вх. Д, ет. 7;
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Христо Кирилов Йорданов, София, ж.к. Надежда
ІІ, бл. 271, вх. Б, ет. 7, ап. 43; Николай Кирилов
Йорданов, гр. Банкя, София, ул. Момина сълза 49;
Марийка Станоева Харалампиева, София, район
„Слатина“, ул. Андрей Николов 4; Йордан Павлов
Харалампиев, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 16,
вх. А, ет. 1, ап. 3; Александър Павлов Харалампиев
чрез адвокат Здравка Еленкова, София, ул. Позитано
3, вх. Д, ет. 1, кантора 151; Румен Павлов Христов,
София, район „Слатина“, ул. Андрей Николов 4.
Второ гражданско отделение, 003407/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2543/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, бул.
Тотлебен 21, срещу Елена Кънчева Кънчева чрез
адвокат Емилия Митова, Своге, бул. Искър 1.
Второ гражданско отделение, 000017/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Огнян Андреев Димитров чрез адвокат
Стефан Анков, Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 86,
ет. 2, срещу Марияна Стоилова Димитрова чрез
адвокат Рени Добрева Грозева, Стара Загора, ул.
Кольо Ганчев 64.
Второ гражданско отделение 000247/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3481/2007 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Геройка Иванова Шишкова чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34; Стамен
Петров Славов чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Елена Ангелова Наскова
чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул. По
зитано 34; Петър Николов Блатски чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34; Сне
жина Иванова Блатска чрез адвокат Сирма Влади
мирова, София, ул. Позитано 34; Валери Юриевич
Добичин чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Виолета Василева Добичина чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Огнян Иванов Гигин чрез адвокат Сирма Вла
димирова, София, ул. Позитано 34; Спаска Боянова
Гигина чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Емилия Любомирова Петкова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Велислав Любомиров Петков чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Валентин
Цветанов Томов чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Белла Лвовна Томова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Атанас Иванов Кюрчиев чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Младен Ди
мов Карадимов чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Гинка Георгиева Чавдаро
ва чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул.
Позитано 34; Радул Иванов Радулов чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34; Лидия
Стоева Радулова чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Веселин Владиславов Ге
оргиев чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Маноил Валентинов Пенев чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Калин Валентинов Пенев чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Марияна
Милорадова Пенева чрез адвокат Сирма Влади
мирова, София, ул. Позитано 34; Йордан Стоянов
Ялъмов чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Еленка Тончева Ялъмова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Чавдар Благоев Петров чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Стефан
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Благоев Петров чрез адвокат Сирма Владимиро
ва, София, ул. Позитано 34; Александър Атанасов
Ковачев чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Иван Георгиев Ушманов чрез ад
вокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Цанка Иванова Ушманова чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Данаил
Тодоров Карамфилов чрез адвокат Сирма Влади
мирова, София, ул. Позитано 34; Мая Огнянова
Панова чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Нора Йорданова Любикова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Тодор Кирилов Любиков чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Николай
Симеонов Даков чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Валентин Величков Нико
лов чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул.
Позитано 34; Любен Борисов Ангелов чрез адво
кат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34;
Елисавета Ангелова Ангелова чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Орлин Сла
вов Паскалев чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34; Ирина Ивановна Паска
лева чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул.
Позитано 34; Божидара Богомилова Божкова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Дончо Дончев Конакчиев чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Наталия
Александровна Конакчиева чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Йордан
Петров Йорданов чрез адвокат Сирма Владимиро
ва, София, ул. Позитано 34; Николина Манолова
Василева чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Даниела Любомирова Стоянова
чрез адвокат Сирма Владимирова, София, ул. По
зитано 34; Веселина Любомирова Стоянова чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Васил Николов Костадинов чрез адвокат Сирма
Владимирова, София, ул. Позитано 34; Наталия
Николова Жиянска чрез адвокат Сирма Владими
рова, София, ул. Позитано 34; Владимир Андреев
Балчев чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Димитър Йорданов Димитров чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Камелия Александрова Димитрова чрез адвокат
Сирма Владимирова, София, ул. Позитано 34; Пав
лина Донкова Кръстева чрез адвокат Сирма Вла
димирова, София, ул. Позитано 34; Васил Стоянов
Кръстев чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Николай Георгиев Георгиев чрез
адвокат Сирма Владимирова, София, ул. Позитано
34; Наталия Мирчева Георгиева чрез адвокат Сир
ма Владимирова, София, ул. Позитано 34; Калоян
Ангелов Цинцарски чрез адвокат Сирма Владими
рова, София, ул. Позитано 34; Валентина Атанасова
Станева чрез адвокат Сирма Владимирова, София,
ул. Позитано 34; Николай Георгиев Георгиев чрез
адвокат Владимирова, София, ул. Позитано 34,
срещу СД „Медичи – Тодорови и сие“ – СД чрез
адвокат Николай Станков, София, бул. Витоша
1А, ТД, кантора № 148; Весела Николова Георги
ева, София, ж.к. Младост 1, бл. 25, вх. В; Георги
Николов Георгиев, София, ж.к. Младост 1, бл. 25,
вх. В, и трето лице Областен управител на област
София, ул. Алабин 22, София.
Второ гражданско отделение 000300/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Верка Иванова Вешкова чрез адвокат Любка
Димитрова, Софи я, ул. Народно хоро, бл. 40,
вх. Д, ет. 3, ап. 9; Надежда Иванова Коцева чрез
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адвокат Любка Димитрова, София, ул. Народно
хоро, бл. 40, вх. Д, ет. 3, ап. 9, срещу Кръстина
Тодорова Николова, с. Трудовец, община Ботев
град, ул. Цар Освободител 51; Евгения Тодорова
Георгиева, с. Трудовец, община Ботевград, ул. Цар
Симеон І № 14.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001920/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 803/2008 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Анка
Костова Христова, Несебър, ул. Изгрев 33, срещу
Анастасия Костова Иванова, Несебър, ул. Изгрев
33; Алеко Костов Алеков, Несебър, ул. Изгрев 33.
Трето гражданско отделение, 002087/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1270/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Росица
Стоянова Симеонова, София, ж.к. Бъкстон, бл. 26,
вх. В, ап. 36; Стефан Стоянов Камбуров, София, ж.к.
Бъкстон, бл. 26, вх. В, ап. 36, срещу Красимира Ко
стова Костова чрез адвокат Ерма Попова, Карлово,
ул. Димитър Събев 6; Соня Костова Мандраджиева
чрез адвокат Ерма Попова, Карлово, ул. Димитър
Събев 6; Мата Стайкова Стоянова чрез адвокат
Ерма Попова, Карлово, ул. Димитър Събев 6; Сла
ви Костадинов Славов чрез адвокат Ерма Попова,
Карлово, ул. Димитър Събев 6; Костадин Дончев
Славов, София, ж.к. Люлин, бл. 512, вх. Б, ет. 7,
ап. 59; Николина Дончева Стоянова, с. Драгоево,
област Шумен, ул. Черноризец Храбър 3.
Трето гражданско отделение, 002123/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3927/2002 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Диан
ка Николова Камбурова-Гърмидолова, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 404, вх. А, ет. 6, ап. 23; Лидия Нико
лаева Гърмидолова, София, ж.к. Дружба 2, бл. 404,
вх. А, ет. 6, ап. 23; Ива Николаева Гърмидолова,
София, ж.к. Дружба 2, бл. 404, вх. А, ет. 6, ап. 23,
срещу Столична община, район „Възраждане“,
София, ул. Московска 33.
Трето гражданско отделение, 001522/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 698/2007 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Жека
Михайлова Демишева, с. Българево, област Добрич;
Михаил Георгиев Димитров, с. Българево, област До
брич; Жельо Койнов Железов, с. Българево, област
Добрич; Славчо Атанасов Савов, с. Българево, област
Добрич, срещу Софийка Ставрева Калинкова чрез
адвокат Господин Господинов, гр. Каварна, област
Добрич, бл. Черно море; Георги Ставрев Анастасов
чрез адвокат Господин Господинов, гр. Каварна,
област Добрич, бл. Черно море; Анка Ставрева
Анастасова чрез адвокат Господин Господинов, гр.
Каварна, област Добрич, бл. Черно море; Анастас
Ставрев Харитов чрез адвокат Господин Господи
нов, гр. Каварна, област Добрич, бл. Черно море;
Димитър Ставрев Харитов чрез адвокат Господин
Господинов, гр. Каварна, област Добрич, бл. Черно
море; Анастас Ставрев Анастасов чрез Господин
Господинов, гр. Каварна, област Добрич, бл. Черно
море; Георги Иванов Сапунджиев чрез адвокат
Господин Господинов, гр. Каварна, област Добрич,
бл. Черно море; Димитър Иванов Сапунджиев чрез
адвокат Господин Господинов, гр. Каварна, област
Добрич, бл. Черно море; Енчо Иванов Сапунджиев
чрез адвокат Господин Господинов, гр. Каварна,
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област Добрич, бл. Черно море; Антония Иванова
Василева чрез адвокат Господин Господинов, гр.
Каварна, област Добрич, бл. Черно море.
Трето гражданско отделение, 001576/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1468/2007
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Апелативна прокуратура, София, бул. Витоша 2,
срещу Владимир Николов Шипков чрез адвокатска
къща „Стоянов, Сланчева и партньори“, София, ул.
Съборна 14, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 001631/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 401/2007 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Иванка Нишева Караджова, Благоевград, ул. Я. и
К. Хайдукови 5, ет. 3, срещу Антоанета Кирилова
Чакърова, Благоевград, ул. Струмица 10, ет. 2;
Иван Димитров Чакъров, Благоевград, ул. Стру
мица 10, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 004074/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 277/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Росица
Тодорова Пенчева чрез адвокат Саралиева, Русе,
ул. Коледница 5, ет. 1; Галя Тодорова Петкова чрез
адвокат Саралиева, Русе, ул. Коледница 5, ет. 1,
срещу Илия Георгиев Василев чрез адвокат Мария
Ганева, Русе, ул. Александровска 71.
Трето гражданско отделение, 000082/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
860/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Симеон Железов Баев, Бургас, комплекс
Славейков, бл. 67, ет. 16, ап. 73, срещу „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001223/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 807/2007
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ве
личка Неделчева Желязкова, Варна, кв. Виница,
ул. Александър Кръстев 12; Тодор Йовев Тодоров,
Варна, кв. Виница, ул. Александър Кръстев 10,
срещу Георги Петров Зоин чрез адвокат Благовеста
Ганчева, Варна, ул. Хан Омуртаг 13, вх. Б, ет. 4,
ап. 16, ул. Ангел Кънчев 10.
Четвърто гражданско отделение, 001339/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 47/2007
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Анита Чавдарова Филева, съдебен адрес Русе, ул.
Генерал Паренсов 4 – Иво Николов (за Анита
Филева), срещу Вероника Чавдарова Филева чрез
адвокат Даниела Хаджова, съдебен адрес София,
бул. Македония 50, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 001373/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 990/2007
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
„ЕКО – Ф“ – ЕАД, чрез директора Стефка Бори
сова Борисова, съдебен адрес с. Карабунар, област
Пазарджик, срещу Стефка Борисова Борисова чрез
адвокат Илиян Палев, съдебен адрес Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28, кантора 10; Пламен Петров Анто
нов, София, ул. Единадесети август 14, вх. А, ет. 4;
Петър Трайчев Антонов, София, ул. Единадесети
август 14, вх. А, ет. 4; Богдан Лазаров Борисов, с.
Карабунар, област Пазарджик.
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Четвърто гражданско отделение, 001490/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 249/2007 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Пет
рана Христова Крантовска, Троян, ул. Тридесет и
четвърти Троянски полк 18, срещу Никола Донков
Колев, Троян, ул. Тридесет и четвърти троянски
полк № 18.
Четвърто гражданско отделение, 001532/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 8/2007
по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от
Йовчо Димитров Йовчев, съдебен адрес Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър
Начков; Георги Иванов Георгиев, съдебен адрес
Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адво
кат Петър Начков; Диньо Станев Динев, съдебен
адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис
1 – адвокат Петър Начков; Георги Титев Георгиев,
съдебен адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1,
офис 1 – адвокат Петър Начков; Иван Димитров
Иванов, съдебен адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски
1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър Начков; Стоян
Митев Стоянов, съдебен адрес Сливен, ул. Г. С.
Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър Начков;
Ганьо Динев Ганев, съдебен адрес Сливен, ул. Г.
С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър Нач
ков; Илчо Михов Илчев, съдебен адрес Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър
Начков; Кольо Йорданов Колев, съдебен адрес
Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат
Петър Начков; Петкана Костадинова Стефанова,
съдебен адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1,
офис 1 – адвокат Петър Начков; Илко Василев
Колев, съдебен адрес Сливен, ул. Г. С. Раковски
1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър Начков; Йордан
Стоянов Йорданов, съдебен адрес Сливен, ул. Г. С.
Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър Начков;
Ваня Стоянова Стойкова, съдебен адрес Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър
Начков; Илия Петров Колев, съдебен адрес Сливен,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адвокат Петър
Начков; Радул Михайлов Радулов, съдебен адрес
Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1 – адво
кат Петър Начков, срещу Пенка Ганева Динева, с.
Млекарево, област Сливен; Елка Георгиева Илчева,
с. Млекарево, област Сливен; Кольо Йорданов Ко
лев, с. Млекарево, област Сливен; Мария Иванова
Вълчева, с. Млекарево, област Сливен; Павлина
Ганева Ганева, с. Млекарево, област Сливен; Таня
Петрова Танева, с. Млекарево, област Сливен; Ге
орги Пенев Петров, с. Млекарево, област Сливен;
Недялка Маринова Динева, Стара Загора, ул. Цар
Симеон Велики 142, вх. А, ап. 49; Йордан Петров
Динев, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 142,
вх. А, ап. 49.
Четвърто гражданско отделение, 001598/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 453/2007 по
описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Стеф
ка Цанкова Иванова чрез адвокат Таня Ванкова,
Хасково, ул. Драгоман 117, срещу Николай Здравков
Захариев, Хасково, ул. Светлина 25А.
Четвърто гражданско отделение, 004093/2008
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
412/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Жельо Алексиев Желев чрез адвокат Алексан
дрова, Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, к-ра 4;
Стефка Златева Желева чрез адвокат Александрова,
Добрич, ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, к-ра 4, срещу
Живка Стоева Вълева чрез адвокат Чечов, София,
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ул. Цар Асен 5; Калоян Иванов Димитров чрез
адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Емилия
Петрова Димитрова чрез адвокат Чечов, София,
ул. Цар Асен 5; Атанаска Илиева Димитрова чрез
адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Стою Ди
митров Стоев чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар
Асен 5; Кирил Василев Иванов чрез адвокат Чечов,
София, ул. Цар Асен 5; Елена Стоева Димитрова
чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Мария
Василева Йовчева чрез адвокат Чечов, София, ул.
Цар Асен 5; Камен Атанасов Йовчев чрез адвокат
Чечов, София, ул. Цар Асен 5; Стою Иванов Ди
митров чрез адвокат Чечов, София, ул. Цар Асен
5; Божидара Варадинова Димитрова чрез адвокат
Чечов, София, ул. Цар Асен 5.
Четвърто гражданско отделение 000381/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подаде
на от Община Белоградчик срещу Иван Цветков
Николов, с. Ошане, община Белоградчик.
НА 16.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003132/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 182/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Дона До
брева Бешева, Русе, ул. Бели брези 14, вх. 2, ет. 1,
срещу Стоилка Илиева Бешева, Русе, ул. Тулча,
бл. Добруджа, вх. Ж, ет. 2; Христо Иванов Бешев,
Русе, ул. Тулча, бл. Добруджа, вх. Ж, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 003874/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 888/2007 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Рени Георгиева Тасева, гр. Пещера, ул. Професор
Димитър Пасков 12, срещу Тодор Александров Та
сев, гр. Пещера, ул. Петър Раков 17а, ет. 3, ап. 23.
Първо гражданско отделение, 004111/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3383/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Геор
ги Стратиев Георгиев, София, ж.к. Чайка, бл. 180,
ет. 5, ап. 21, срещу Вяра Георгиева Рагин чрез ад
вокат Рачо Рачев, София, ул. Димитър Трайкович
1, вх. В, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 001551/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 461/2007 по
описа на Апелативен съд Варна, подадена от Вълчо
Тодоров Ламбев, Варна, ул. Иван Аксаков 7, вх. В,
ап. 27; Вълчо Тодоров Ламбев чрез адвокат Ваня
Великова, Варна, ул. Парчевич 8Б, ет. 2 – съдебен
адрес; Кирил Николов Грудов, Варна, ул. Доктор
Желязкова 29, ет. 5, ап. 15, срещу Андрей Атанасов
Андреев, Кюстендил, ул. Румена Войвода, бл. 6,
вх. А, ап. 23; „Одисей 96“ – ЕООД, Варна, ул.
Козлодуй 27, ап. 29.
Първо гражданско отделение, 001569/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1538/2007 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Зла
тан Димитров Златанов, София, ж.к. Подуяне, ул.
Въча 2; Златан Димитров Златанов чрез адвокат
Антон Георгиев Сираков, Кюстендил, ул. Двадесет
и осми февруари 8 – съдебен адрес, срещу Община

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Първо гражданско отделение, 001650/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 505/2007 по
описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Ясен
Светославов Кутетеров, Хасково, ул. Каменна 20,
срещу Бехчет Фариз Мехмед, Хасково, ул. Каменна
20; Ридван Бехчет Мехмед, Хасково, ул. Каменна
20; Юсеин Хасан Халим, Хасково, ул. Каменна
20; Сабиха Бехчет Халим, Хасково, ул. Каменна
20; Милен Светославов Кутетеров, Хасково, ул.
Каменна 20.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002032/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2439/2006
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерство на регионалното развитие и благо
устройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19; Дирекция за национален строителен кон
трол, София, бул. Хр. Ботев 47, срещу Божан Желев
Сиромахов, София, ул. Люлин планина 24; Столична
община, София, ул. Московска 33, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Второ гражданско отделение, 002071/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 13/2008 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от едно
личен търговец Цветан Нешков Гергов с фирма
„Гранит – Цветан Нешков“, Плевен, ул. Пелистър
7, ет. 1, ап. 1, срещу Александър Кардамов Ангелов,
Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 60, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 002150/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3500/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Бойчо
Венков Иванов, София, ж.к. Младост 1, бл. 15, вх. Б,
ет. 8, ап. 40, срещу Столична община, София, ул.
Московска 33.
Второ гражданско отделение, 002223/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2196/2001 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Нели
Стефанова Кирова чрез адвокат Благородна Или
ева, София, бул. Витоша 1а, Търговски дом, вх. А,
ет. 2, к. 263, срещу „Дея Билд“ – АД, София, район
„Кремиковци“, кв. Ботунец.
Второ гражданско отделение, 005940/2007 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2924/2000 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Вел
ко Петров Думев чрез адвокат Юлиан Спасов със
съдебен адрес София, бул. Христо Смирненски 11,
ет. 5, срещу Свобода Владимирова Табакова, София,
ул. Парчевич 11; Надежда Владимирова Табакова
чрез пълномощника си Вера Владимирова Мирчева,
София, ул. Парчевич 11; Златоцвета Петрова Думева,
София, ул. Парчевич 11; Столична община, София,
ул. Московска 33; държавата чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 004541/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 113/2008 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Евгени
Неделчев Таренгов чрез адвокат Татяна Кюркчиева,
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Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 24, срещу Миха
ил Влайков Милушев, действащ като ЕТ „Михаил
Милушев“, чрез адвокат Дида Стоянова Събева,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 3, офис 20.
Второ гражданско отделение, 004579/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2997/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Димо Василев Луков, с. Нареченски бани, област
Пловдив, ул. Панорама 35, срещу Държавно горско
стопанство – Асеновград, ул. Ал. Стамболийски
25; Общинска служба „Земеделие“ – Асеновград,
ул. Железарска 5; Регионална дирекция по гори
те – Пловдив, ул. Санкт Петербург 57.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001954/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 5526/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Пот
ребителна кооперация „Напред“ – с. Казичене, чрез
адвокат Бойка Пенева със съдебен адрес София,
бул. Христо Смирненски 6, ет. 3, срещу Столична
община, район „Панчарево“, София.
Трето гражданско отделение, 002006/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2372/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Явор
Иванов Стоев чрез адвокат Сирма Владимирова,
София, ул. Позитано 34, ет. 3, срещу Стаменка
Миткова Стоева чрез адвокат Димитър Димитров,
София, бул. Христо Ботев 1, вх. Б, ет. 2, ап. 15.
Трето гражданско отделение, 002799/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1229/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гинка
Паскалева Георгиева чрез адвокат Бердж Хаджолян,
Варна, ул. Цар Асен 11а – съдебен адрес, срещу
Божидар Атанасов Петров, Варна, ул. Александър
Дякович 45; Елена Райнова Петрова, Варна, ул.
Александър Дякович 45.
Трето гражданско отделение, 005833/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 959/2006 по
описа на Окръжен съд Враца, подадена от Стоянка
Георгиева Стойкова, с. Кривина, област София,
ул. Розова градина 7; Мариана Ставрева Стойко
ва, с. Кривина, област София, ул. Розова градина
7; Цветелина Бориславова Стойкова, с. Кривина,
област София, ул. Розова градина 7, срещу Манол
Борисов Стойков, София, ул. Струга, бл. 40 а, вх. В,
ап. 35, ет. 6; Надка Борисова Цветкова, София, ул.
Академик Никола Обрешков 7, вх. А, ет. 1, ап. 13;
Надка Борисова Цветкова, София, ж.к. Дружба,
бл. 43, вх. В, ет. 1, ап. 38; Божидар Ставров Стой
ков, София, Централен затвор.
Трето гражданско отделение, 006461/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 51/2006 по описа
на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил Борисов
Иванов, Варна, ул. Евлоги Георгиев, бл. 22, вх. Г,
ап. 24, срещу Минка Петрова Анастасова, София,
Зона Б-5, бл. 6, вх. А, ет. 21, ап. 94; Иван Йорданов
Атанасов, София, Зона Б-5, бл. 6, вх. А, ет. 21, ап. 94;
Светлозар Георгиев Георгиев, София, ул. Беласица
57, вх. Б, ет. 7, ап. 38; Янка Георгиева Делчева, с.
Крумово, област Пловдив, ул. Ал. Константинов 1;
Драга Георгиева Манолова, Пловдив, ул. Арда 16;
Надя Тодорова Михайлова, Пловдив, ул. Константин
Иречек 13; Георги Васков Михайлов, Пловдив, бул.
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Дунав 4, ет. 8, ап. 36; Ренета Йорданова Симова,
София, Зона Б-5, бл. 2, вх. А, ет. 13, ап. 60; Емил
Йорданов Атанасов, София, Зона Б-5, бл. 2, вх. Б,
ет. 14, ап. 129; Йордан Петров Гешев, с. Ягодово,
област Пловдив, ул. 12 № 21; Нели Василева Тер
зиева, Пловдив, ул. Задруга 25; Красимира Василева
Терзиева, Пловдив, ул. Задруга 25; Чайка Неделчева
Иванова, София, ул. Добри Войников 55; Светлоза
ра Василева Иванова, София, ул. Добри Войников
55; Нели Василева Божидарова, София, ул. Добри
Войников 55, бл. 65, вх. А; Георги Атанасов Иванов,
София, ул. Найчо Цанов 211, бл. 65, вх. А, ап. 34,
чрез Анка Николова Иванова; Галина Атанасова
Великова, София, ул. Димитър Петков 107, вх. Б,
ап. 15; Величка Атанасова Атанасова, с. Караджо
во, област Пловдив; Йорданка Иванова Иванова,
Пловдив, ул. Стадион 22, ет. 3, ап. 12; Светлана
Иванова Лапарева, с. Ягодово, област Пловдив, ул.
28 № 24; Любка Ангелова Ангелова, Пловдив, ул.
Полк. Сава Муткуров 81; Любка Ангелова Ангелова,
с. Караджово, област Пловдив; Марияна Ангелова
Панева, гр. Садово, област Пловдив, ул. Баба Тонка
5; Костадинка Петрова Дремова, с. Катуница, област
Пловдив, ул. Родопски 1; Димитър Петров Гешев,
с. Катуница, област Пловдив, ул. Плиска 4; Иванка
Костадинова Донкова, с. Катуница, област Плов
див, ул. Свобода 18; Василка Костадинова Васева,
с. Катуница, област Пловдив, ул. Васил Коларов
21; Атанас Николов Дойчев, с. Катуница, област
Пловдив, ул. 9 септември 90; Костадин Николов
Дойчев, с. Катуница, област Пловдив, ул. Родопи
6; Иванка Димитрова Костова, София, ул. Гургу
лят 29; Георги Атанасов Терзиев, Стара Загора, ул.
Ален мак 8, вх. Б, ап. 37; Анка Николова Иванова,
София, ул. Найчо Цанов 221, бл. 65, вх. А, ап. 34.
Трето гражданско отделение, 006518/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 326/2007 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Денислав Христов Сербезов, с. Хаджи Димитро
во, община Казанлък, ул. Единство 9, срещу ЗК
„Съгласие – ХД“, с. Хаджи Димитрово, община
Казанлък; ЕТ Боряна Тодорова Добрева с фирма
„Боряна Тодорова“, Стара Загора, ул. Братя Жекови
86, в Г, ет. 8, ап. 95.
Трето гражданско отделение, 000745/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 790/2007 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Стойка Александлова Куртева, Панагюрище, ул.
Велко Тухчиев 23, срещу Кръстьо Стоев Раленеков,
Панагюрище, ул. Велко Тухчиев 21; Неда Георгиева
Раленекова, Панагюрище, ул. Велко Тухчиев 21.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002363/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 399/2007 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Саид Бекир Бялк, с. Корница, община Гоце Делчев,
област Благоевград; Ибрахим Бекир Бялк, с. Брез
ница, община Гоце Делчев, област Благоевград;
Анифе Саит Бялк, с. Брезница, община Гоце Делчев,
област Благоевград, срещу Ибрахим Шериф Гъцев,
малолетен, представляван от родителите си Патуша
Гъцева и Шериф Гъцев, с. Корница, община Гоце
Делчев, област Благоевград.
Четвърто гражданско отделение, 002425/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1546/2006 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Христо
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Влаев Христов, Варна, кв. Владиславово, бл. 218,
вх. 4, ет. 9, ап. 131, срещу Юлия Симеонова Йор
данова, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 48, вх. 1, ап. 6;
Йордан Симеонов Йорданов, Варна, ж.к. Възраж
дане, бл. 48, вх. 1, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 002010/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 431/2007 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стефан
Димитров Кацаров, Габрово, ул. Даскал Цвятко 7,
срещу Община Русе.
Четвърто гражданско отделение, 002231/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1261/2006 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Лиляна Евтимова Иванова, Благоевград, ул. Бод
рост 3; Александър Евтимов Тачев, Благоевград,
ул. Бодрост 3; Ниса Евтимова Илиева чрез адвокат
Немчева, Благоевград, ул. Спартак 5; Евтимка
Христова Анастасова, Благоевград, ж.к. Еленово,
бл. 19, вх. А, ет. 5, ап. 15, срещу Еленка Иванова
Тачева, Благоевград, ул. Бодрост 3; Мария Христова
Тачева чрез служебен защитник адвокат Мария
Даскалова, Благоевград, адвокатска колегия; Гюр
гена Христова Панова, София, ул. Проф. Вай Гам,
бл. 161, ет. 8, ап. 21.
Четвърто гражданско отделение, 003398/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2276/2006 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ди
митър Здравков Ангелов, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 110, вх. Г, ап. 22, срещу „Топлофикация Плов
див“ – ЕАД, Пловдив, ул. Васил Левски 236; „Техем
сървисиз“ – ЕООД, чрез адвокат Евгени Христов,
София, бул. Хр. Ботев 59, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 004853/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 782/2007
по описа на Окръжен съд Перник, подадена от
Людмил Йорданов Георгиев, с. Рударци, област
Перник, ул. Ив. Вазов 17, срещу Вера Иванова
Тодорова със съдебен адрес Перник, ул. Черешово
топче 2/6 – адвокат Евтимова и адвокат Живков;
Витан Кирилов Чаков, Перник, ул. Юрий Гагарин,
бл. 9, вх. В, ап. 58; Община Перник, пл. Св. Иван
Рилски 1, Перник.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000341/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2008 по описа на Апелативен съд Велико Тър
ново, подадена от „Софарма“ – АД, представлявано
от Огнян Иванов Донев, София, ул. Илиянско шосе
16; „Софарма“ – АД, представлявано от Огнян
Иванов Донев, чрез адвокат Венелин Гачев, София,
ул. Хан Крум 19, срещу „СФ Медикал“ – ООД,
представлявано от Георги Йорданов Узунов, Етро
поле, бул. Партизански 9; „Радимекс“ – ООД, в
несъстоятелност, представлявано от управителя
Мариета Стоянова, Велико Търново, ул. В. Левски
12А; „Радимекс“ – ООД, в несъстоятелност, със
синдик Драгомир Григоров, Велико Търново, ул.
Цар Самуил 6.
Първо търговско отделение, 000360/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1673/2008 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от „Бе Ге Ин“ – ЕООД, с управител Георги
Георгиев Йорданов, Варна, ж.к. Трошево, бл. 82,
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ет. 3, ап. 15, срещу „Джъстерини енд Брукс Лими
тид“ – чрез адвокат Кина Чутуркова, София, бул.
Патриарх Евтимий 82.
НА 17.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002029/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 915/2007
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Иван Димитров Аврамов, Пловдив, ул. Ген. Колев
16, ет. 4, ап. 11, срещу Община Пловдив, пл. Ст.
Стамболов 1, Пловдив.
Първо гражданско отделение, 002062/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 545/2007 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Община
Бургас, ул. Александровска 26, Бургас, срещу Начо
Костадинов Начев чрез адвокат Кермедчиев, Бур
гас, ул. Ген. Гурко 9; Димитър Костадинов Начев
чрез адвокат Кермедчиев, Бургас, ул. Ген. Гурко
9; Костадинка Христова Абрашева чрез адвокат
Кермедчиев, Бургас, ул. Ген. Гурко 9; Димитър
Костов Абрашев чрез адвокат Кермедчиев, Бургас,
ул. Ген. Гурко 9.
Първо гражданско отделение, 002093/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 503/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Владо
Станков Терзиев чрез адвокат Печилкова, Смолян,
НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34; Емине Халилова Терзиева
чрез адвокат Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г,
ап. 34; Севдалина Силкова Терзиева чрез адвокат
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34,
срещу Държавно лесничейство – Доспат, област
Смолян; Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19; председателя на Държавната
агенция по горите, София.
Първо гражданско отделение, 003256/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 26/2008
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Елена Живкова Керкелова чрез адвокат Пакулева,
гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 24А,
х-л „Здравец“; Михаил Илиев Терзиев чрез адвокат
Пакулева, гр. Чепеларе, област Смолян, ул. Васил
Дечев 24А, х-л „Здравец“; Йорданка Димитрова
Мъглова чрез адвокат Пакулева, гр. Чепеларе, об
ласт Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“;
Стефка Радева Бочукова чрез адвокат Пакулева,
Чепеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л
„Здравец“, срещу Общинска служба „Земеделие и
гори“ – гр. Чепеларе, област Смолян; Държавно лес
ничейство – с. Хвойна, област Смолян; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 003612/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 266/2008
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Георги Калинов Пляков чрез адвокат Пакулева, Че
пеларе, област Смолян, ул. Васил Дечев 25А, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“ – гр. Чепе
ларе, област Смолян; Държавно лесничейство – с.
Хвойна, област Смолян; Регионално управление на
горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 003873/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 54/2008 по
опис а на Окръжен съд Пловдив, подадена от Радка
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Раднева Капитанска чрез адвокат Палешников,
Пловдив, ул. Шести септември 163, ет. 2, срещу
Пена Славчева Китина, с. Чоба, област Пловдив, ул.
Аспарух 2; Стоянка Димитрова Дюлгерска, с. Чоба,
област Пловдив; Събчо Христев Хитрилов, с. Чоба,
област Пловдив, ул. Маяковски 1; Пена Маркова
Добревска, с. Чоба, област Пловдив, ул. Кръстю
Фиданов 9; Станка Иванова Вълева, София, ж.к.
Младост, бл. 501, вх. 4, ет. 5, ап. 104; Аврам Иванов
Иванов, Пловдив, бул. Шести септември 238, ет. 5,
ап. 13; Илия Христев Капитански, Пловдив, бул.
България 194, бл. 5, ет. 4, ап. 16; Калинка Христева
Чаушева, Пловдив, бул. България 194, бл. 5, ет. 4,
ап. 16; Вълко Христев Христев, с. Тополи, област
Варна, ул. Голямо Делчево 2; Жасмина Христева
Христева, Варна, ул. Даме Груев 21.
Първо гражданско отделение, 004095/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 49/2008 по
описа на Окръжен съд Търговище, подадена от
Йорданис Константинос Йоанидис чрез адвокат
Поппетровски, гр. Мездра, област Враца, ул. Св. св.
Кирил и Методий 16; Силвия Николаева Йоанидис,
Търговище, кв. Запад, бл. 25, вх. А, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 004483/2008 по оп
иса на пето гражданско на ВКС, по касационна жалба
срещу решението по гр. дело 372/2006 по описа на
Окръжен съд Разград, подадена от „Исперих – авто
транспорт“ – ООД, чрез управителя Банко Георгиев
Димитров, гр. Исперих, ул. Васил Левски 3, срещу
„Лудогорска слава“ – ЕООД, представлявано от
Мехмед Ахмед Али, гр. Исперих, ул. Христо Ясе
нов 2, и трето лице Община Исперих, гр. Исперих,
област Разград; „Разград – транс авто – 99“ – АД,
гр. Разград, ул. Априлско въстание 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003316/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 938/2007 по описа
на Апелативен съд София, подадена от Димитър
Иванов Букурещлиев, София, ул. Христо Ценов
4, ет. 2, ап. 5; Маргарита Димитрова Михайлова,
София, ж.к. Люлин 2, бл. 208, вх. Д, ет. 2, ап. 88;
Стоян Илиев Михайлов, София, ж.к. Люлин 2,
бл. 208, вх. Д, ет. 2, ап. 88.
Трето гражданско отделение, 003969/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 35/2008 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Алекси
Киряков Алексиев чрез адвокат Вичо Вичев, съдебен
адрес Провадия, ул. Ал. Стамболийски 12, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“ – Балчик,
област Добрич; Община Балчик, област Добрич.
Трето гражданско отделение, 003091/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1107/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от „Крафт
Фу удс България“ – А Д, Своге, област София,
срещу Даниелка Крумова Ненчова, Своге, ул. Цар
Симеон 5, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 004997/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3317/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Румен
Жечев Панайотов чрез адвокат Елена Бакалова,
София, ул. Княз Борис I № 162, партер, срещу На
ционален център за информация и документация,
София, бул. Г. М. Димитров 52А, и Търговски дом,
ет. 4, кантора 401, адвокат Сидерова.
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Трето гражданско отделение, 001426/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 703/2007 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Евгения
Асенова Дамянова чрез адвокат Георги Гашаров
със съдебен адрес Плевен, ул. Полтава 5, срещу
Цвета Георгиева Ценева, Плевен, ж.к. Сторгозия,
бл. 130, вх. А, ап. 4; Христина Асенова Прокопова,
Плевен, ул. Радецки 25, ет. 2, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 001546/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 49/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Тони
Христов Тончев, с. Казичене, ул. Цар Симеон 15, и
чрез адвокат Валери Иванов, София, ул. Лавеле 32,
кантора 30; Иванка Иванова Христова, с. Казичене,
ул. Цар Симеон 15, и чрез адвокат Валери Иванов,
София, ул. Лавеле 32, кантора 30, срещу Констан
тин Филипов Караманов, София, ж.к. Хиподрума,
бл. 142, вх. В, ет. 5, ап. 64.
Трето гражданско отделение, 000111/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
630/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „ЕВН България Електроразпределение“ – чрез
юрк Славка Бонева със съдебен адрес Пловдив, ул.
Христо Данов 37, срещу Стоян Николов Димитров
чрез адвокат Мима Иванова със съдебен адрес
Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 005042/2007
по описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 492/2006
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Горовладелска производителна кооперация „Богу
тево“, с. Богутево, област Смолян, срещу Община
Чепеларе, ул. Беломорска 44; Община „Чепеларе“,
ул. Беломорска 44.
Четвърто гражданско отделение, 002267/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 282/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Явор
Давидов Вълнев със съдебен адрес Пловдив, ул. Хан
Кубрат 2, ет. 3, чрез адвокат Михаил Екимджиев,
срещу Държавно лесничейство – гр. Доспат, област
Смолян, ул. Орфей 6, и страна Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, София,
председателят на Държавна агенция по горите,
София, бул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение, 002929/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 183/2007 по описа
на Окръжен съд Ловеч, подадена от Петра Колева
Стойнова, с. Бели Осъм, община Троян, срещу Боян
Минков Боров, с. Чифлик, община Троян.
Четвърто гражданско отделение, 003111/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 963/2007 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Маргарита Кирилова Стойкова със съдебен адрес
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, офис 114,
чрез адвокат Иванчева, срещу Костадин Иванов
Каменаров, Благоевград, ж.к. Струмско Ц № 24,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, и контролираща страна Върхов
на касационна прокуратура, София, бул. Витоша
2; и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1.
Четвърто гражданско отделение, 003304/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 21/2008
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по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Николина Гълабова Добрева, с. Орехово, област
Смолян; Босилка Иванова Петрова, с. Орехово,
област Смолян, срещу Държавно лесничейство,
с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян; Об
щинска служба „Земеделие и гори“, гр. Чепеларе,
област Смолян; Регионално управление на гори
те – Смолян, ул. Първи май 2.
Четвърто гражданско отделение, 006531/2007 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 123/2007
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Илчо Николов Станев, Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 35, вх. 7, ет. 5, ап. 145; Станимир Николов
Станев, Бургас, ул. Републиканска 81, ет. 6, срещу
Константин Николаев Костадинов със съдебен адрес
Бургас, ул. В. Левски 38, партер, адвокат Пенев, и
трето лице ЗПАД „Алианц България“, София, бул.
Княз Дондуков 59.
Четвърто гражданско отделение, 006547/2007
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
780/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Данаил Йорданов Вутов, с. Моравица, област
Враца, срещу Златко Борисов Петров, Мездра, ул.
Васил Априлов 14, чрез адвокат Вили Златунов.
Четвърто гражданско отделение, 001101/2009 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 969/2006
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена
от Добринка Ангелова Вачева със съдебен адрес
Пазарджик, ул. Тинтява 11, ет. 7, ап. 57, срещу
Мария Грозданова Костова, гр. Батак, ул. Антон
ивановци 94; Иванка Грозданова Вучева, София,
кв. Модерно предградие 7, ул. Надежда; Никола
Атанасов Вачев, Пловдив, ул. Цар Борис 18, вх. Б;
Сергей Георгиев Вачев, Пазарджик, ул. Васил
Левски 62, вх. Б, ет. 5, ап. 15; Атанаска Георгиева
Вартанян, Пазарджик, ул. Иван Соколов 25, вх. Г,
ет. 4; Иванка Атанасова Вачева, с. Калугерово,
област Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 001222/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2009 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от Камара на ЧСИ, София,
срещу Николина Димитрова Петракова, София.
НА 18.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002084/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 768/2007 по описа
на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Георги
Степанов Степанов, с. Главан, община Гълъбово,
област Стара Загора, ул. Дружба 1, срещу Дияна
Милева Вълкова чрез адвокат Румен Йорданов,
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 118, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 002119/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 588/2007 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от Николинка Генчева Байчева, Велико Търново,
ул. Тракия 1, срещу Николай Стойчев Стойчев,
Велико Търново, ул. Оборище 6, вх. Д, ет. 7, ап. 18.
Първо гражданско отделение, 002379/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1917/2003
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Лиляна Трайкова Цуцекова чрез адвокат Яна
ки Зибилянов, София, Търговски дом, стая 439;
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Маргарита Трайкова Иванова чрез адвокат Янаки
Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая
439; Петранка Трайкова Николова чрез адвокат
Я. Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая
439; Донка Димитрова Белопитова чрез адвокат Я.
Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая 439;
Магдалена Димитрова Бошнакова чрез адвокат
Я. Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая
439; Снежана Димитрова Христова чрез адвокат
Я. Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая
439; Благовест Диманов Панайотов чрез адвокат
Я. Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая
439; Стоянка Диманова Тоткова чрез адвокат Я.
Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая 439;
Димитринка Николова Кьосева чрез адвокат Я.
Зибилянов, София, САК, Търговски дом, стая 439;
Любомир Николов Василев чрез адвокат Я. Зиби
лянов, София, САК, Търговски дом, стая 439, срещу
„МОЗ – 77“ – ЕАД, чрез адвокат Елза Костова,
София, САК, бул. Арсеналски 49, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 003335/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1347/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Никола
Фанков Зоицов чрез адвокат В. Василев, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, ап. 4; Ванко Иванов
Ванков чрез адвокат В. Василев, Варна, ул. Авксентий
Велешки 14, ет. 2, ап. 4; Кирил Иванов Зоицов чрез
адвокат В. Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки
14, ет. 2, ап. 4, срещу Николинка Дойчева Геор
гиева чрез адвокат Костадин Костадинов, Варна,
ул. Парижка комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 5; Юри
Иванов Георгиев чрез адвокат К. Костадинов, Вар
на, ул. Парижка комуна, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 004037/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 10/2008 по опи
са на Окръжен съд Варна, подадена от Николай
Василев Станев, Варна, бул. Генерал Колев 83,
вх. В, ап. 69, срещу Йорданка Кирякова Николова
чрез адвокат Васил Василев, Варна, ул. Авксентий
Велешки 14, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 002048/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1901/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от София
Иванова Ботева, Пловдив, ул. Борба 11, ет. 2, ап. 6;
Георги Димитров Шишков, Пловдив, ул. Брезовско
шосе 4, ет. 15, срещу Ангел Георгиев Шишков, гр.
Куклен, ул. Ал. Стамболийски 56; Димитър Геор
гиев Шишков, гр. Куклен, област Пловдив, ул. Ал.
Стамболийски 56; Мария Георгиева Шишкова, гр.
Куклен, област Пловдив, ул. Ал. Стамболийски
56; Костадина Димитрова Шишкова, гр. Куклен,
област Пловдив, ул. Ал. Стамболийски 56; Вера
Ангелова Иванова, с. Цалапица, област Пловдив,
ул. В. Левски 14; Рада Ангелова Сбиркова, гр. Кук
лен, област Пловдив, ул. Демокрация 34; Трифон
Ангелов Шишков, гр. Куклен, област Пловдив, ул.
Елин Пелин 4; Анастасия Ангелова Петаларова,
гр. Куклен, област Пловдив, ул. Яне Сандански
10; Лилия Александрова Шишкова, гр. Куклен, ул.
Ал. Стамболийски 62; Георги Алексиев Шишков,
гр. Куклен, област Пловдив, ул. Опълченска 12;
Йоана Алексиева Руйнова, Пловдив, ж. к. Тракия,
бл. 314, вх. А, ап. 15; Симеон Алексиев Шишков, гр.
Куклен, област Пловдив, ул. Ал. Стамболийски 60;
Мария Томова Пеева, Пловдив, ул. Бор 8; Димитър
Тодоров Касабов, гр. Куклен, област Пловдив, ул.
Опълченска 14; Георги Тодоров Касабов, гр. Кук
лен, ул. Опълченска 14; Радка Томова Станкова,
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гр. Куклен, ул. Опълченска 16; Григор Димитров
Шишков, гр. Куклен, ул. Опълченска 18; Елизабет
Димитрова Шишкова, София, ул. Ал. Батенберг
10, вх. Б; Снежана Ангелова Маргаритова, гр.
Смолян, кв. Райково, ап. 25, бл. Топола; Дамян
Ангелов Дамянов чрез адвокат Любина Карамите
ва, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2; Костадин
Иванов Брънзалов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 13,
вх. А, ет. 9, ап. 39.
Първо гражданско отделение, 002097/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2334/2006
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Никола Ангелов Телчаров, Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 107, вх. Д, ет. 4, ап. 12; Димитрийка Запрянова
Телчарова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 107, вх. Д,
ет. 4, ап. 12, срещу Елена Николова Бикова, гр.
Стамболийски, област Пловдив, ул. Трети март 6.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003525/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 3314/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Банксервиз“ – АД, София, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
срещу Калина Димитрова Оракова, Благоевград,
ул. Аргир Манасиев 18, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 004812/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 511/2008 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Цве
тан Димитров Цветков, съдебен адрес София, бул.
Витоша 1А, Търговски дом, ет. 3, стая 348, адвокат
Русев, срещу Министерство на вътрешните работи,
София, ул. Шести септември 29.
Второ гражданско отделение, 002644/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2998/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Димитра Илиева Бързинска, с. Нареченски бани,
област Пловдив, срещу Регионална дирекция по
горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57; Об
щинска служба „Земеделие и гори“, Асеновград,
ул. Железарска 5; Държавно горско стопанство,
Асеновград, ул. Стамболийски 25.
Второ гражданско отделение, 002788/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 137/2007
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Енгени Давидов Вълнев, гр. Доспат, ул. Гео Милев
3, срещу Държавно горско стопанство – гр. Доспат;
Министерство на регионалното развитие и благо
устройството, София; Държавна агенция по горите,
София, бул. Хр. Ботев 55.
Второ гражданско отделение, 003237/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 403/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Ксения Михайлова Геновска, съдебен адрес Пловдив,
бул. Шести септември 156, ет. 3, ап. 44, адвокат
Маринова; Магдалена Петрова Геновска, съдебен
адрес Пловдив, бул. Шести септември 156, ет. 3,
ап. 44, адвокат Маринова; Нона Атанасова Геновска,
Пловдив, ул. Кукуш 9, ет. 4, ап. 28; Виктория Анто
ниева Геновска, Пловдив, ул. Кукуш 9, ет. 4, ап. 28
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001628/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1093/2006 по
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описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена
от Седеф Борисов Георгиев, Горна Оряховица, ул.
Цар Асен 24; Георги Борисов Георгиев, с. Вързули
ца, община П. Тръмбеш, област Велико Търново;
Мария Илиева Георгиева, с. Вързулица, община П.
Тръмбеш, област Велико Търново, срещу Здравка
Кунева Иванова, гр. Горна Оряховица, ул. Васил
Априлов 10.
Трето гражданско отделение, 001676/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1758/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Сил
вия Викторова Димитрова, София, ж.к. Надежда
3, вх. А, ет. 3, ап. 22; Гена Харитонова Димитрова,
София, ж.к. Надежда 3, вх. А, ет. 3, ап. 22, срещу
Клавдия Благоева Петрова, гр. Сандански, ул. Ма
кедония 1; Борис Благоев Петров, гр. Сандански,
ул. Македония 1; Димитър Кирилов Стоянов чрез
адвокат Б. Братанов, София, ул. Славянска 35, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 001691/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 68/2005 по описа
на Окръжен съд Варна, подадена от Катя Станчева
Демирова, Варна, ул. Приморски 59, ап. 31; Димо
Митев Демиров, Варна, ул. Приморски 59, ап. 31,
срещу Община Варна, бул. Осми приморски полк
43, Варна, и страна Върховна касационна прокура
тура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 001881/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 127/2007 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Елка
Антимова Хаджиева чрез адвокат Н. Маринова,
Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б, ап. 10;
Светла Антимова Хаджиева чрез адвокат Н. Ма
ринова, Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б,
ап. 10; Антоанета Антимова Вълнева чрез адвокат
Н. Маринова, Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б,
ап. 10, срещу Държавно лесничейство – гр. Доспат,
и страна председателят на Държавната агенция по
горите, София, бул. Христо Ботев 55; Министерство
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 001959/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1577/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Станка
Митрева Илкова, София, ул. Странджа 69, срещу
Али Ремзиев Алиев чрез адвокат Мери Аргирова,
Асеновград, ул. Изложение 12; Бейхан Ремзи Мол
лаюмер чрез адвокат Мери Аргирова, Асеновград,
ул. Изложение 12; Мисли Али Байрям чрез адвокат
Мери Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004713/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 600/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Екатерина Илиева Асенова, с. Балей, област Видин;
а) Екатерина Илиева Асенова чрез адвокат Евгени
Генчев, АК, Видин, ул. Търговска 2, срещу Христи
на Сашева Христова, гр. Брегово, област Видин,
ул. Станко Маринцестов 6; Асен Илиев Евгениев,
с. Балей, област Видин, ул. Гео Милев 2; Иванка
Николова Евгениева, с. Балей, област Видин, ул.
Гео Милев 2; Ася Асенова Петрова, с. Балей, област
Видин, ул. Гео Милев 2; Камелия Асенова Илиева,
с. Балей, област Видин, ул. Гео Милев 2.
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Четвърто гражданско отделение, 004080/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 407/2008
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Евгени Стоянов Кленов чрез адвокат Росен Йор
данов Воденичарски, съдебен адрес София, пл.
Славейков 1, вх. Б, ет. 3, срещу Министерство
на земеделието и продоволствието, София, бул.
Хр. Ботев 55; Нихат Тахир Кабил, служебен адрес
София, ул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение, 004336/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1727/2007
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от НК
„Железопътна инфрастру кт у ра“ – Ж П, сек ци я
Варна, пл. Петко Р. Славейков 1а, Варна, срещу
Анета Димитрова Атанасова, Варна, ж.к. Младост,
бл. 130, вх. 5А, ет. 5, ап. 8; 2а) Анета Димитрова
Атанасова чрез адвокат Наско Николов Станев,
Варна, бул. Княз Борис І № 115.
Четвърто гражданско отделение, 004680/2008
по описа на второ гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 227/2008
по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от
Основно училище „Даскал Димитри“, Кюстендил,
ул. Дондуков 11, срещу Соня Боянова Стоянова
чрез адвокат Никола Младенов, Кюстендил, ул.
Дрин 5, вх. Б, ет. 3, ап. 325.
Четвърто гражданско отделение, 003125/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 1148/2006
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена
от Верка Василева Величкова, Благоевград, ул.
Никола Вапцаров 25, срещу Ангел Иванов Христов,
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 33А.
Четвърто гражданско отделение, 003679/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 3263/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Петрол“ – АД, с изпълнителен директор Свето
слав Йорданов, София, бул. Черни връх 43, срещу
Стефан Георгиев Харизанов, Пловдив, ул. Кукуш
23, вх. А, ап. 15.
НА 19.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001632/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 275/2006 по
описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Калин
Йосифов Йосифов, Монтана, ул. Стефан Стамболов
1; Венета Иванова Георгиева, Монтана, ул. Стефан
Стамболов 1; Иван Петров Койчев, Монтана, ул.
Двадесет и втори септември 24, срещу Райна Мла
денова Койчева, Монтана, ул. Двадесет и втори
септември 24.
Първо гражданско отделение, 002704/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 144/2008 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от дър
жавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий
17 – 19, срещу Община Плевен, пл. Възраждане 2;
Областен управител – Плевен.
Първо гражданско отделение, 003442/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2477/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гимназия
с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – чрез
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адвокат Пейчева, Варна, бул. Радко Димитриев 7,
срещу Свилен Димитров Кирчев, с. Царевци, област
Варна, блок 26 – ОУ „Д-р Петър Берон“.
Първо гражданско отделение, 004205/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 3190/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Потребителна кооперация „Здравец“ – с. Цар Ка
лоян, с. Гълъбово, чрез адвокат Хайверов, Пловдив,
бул. Марица 106, срещу Община гр. Куклен, област
Пловдив, ул. Александър Стамболийски 43.
Първо гражданско отделение, 005147/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2302/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Джордж Антони“ – ООД, София, бул. Емил Марков
181, бл. 28, вх. В, ап. 46, срещу ЕТ „Марио – Марин
Цанов“, София, кв. Хиподрума, бл. 8, вх. А, ап. 6;
Георги Йорданов Георгиев чрез адвокат Смолич
ки, София, ул. Позитано 9, ет. 3; Георги Кирилов
Гошев, София, бул. Гоце Делчев 181, бл. 28, вх. В,
ет. 7, ап. 48; Антоанета Петкова Гошева, София,
бул. Гоце Делчев 181, бл. 28, вх. В, ет. 7, ап. 48.
Второ гражданско отделение, 003140/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2129/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ата
нас Петров Господинов чрез адвокат Кольо Петков
Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1,
офис 111; Димитър Иванов Тонов, гр. Кричим,
ул. Цар Симеон 10; Кипра Димитрова Тонова, гр.
Кричим, бул. Цар Иван Асен ІІ № 79, срещу Мария
Господинова Петрова, Любимец, област Хасково, ул.
Желязко Терпешев 23, вх. Б, ет. 1, ап. 5; Димитър
Тодоров Пиперов чрез адвокат Веселин Павлов Ко
вачев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 20, ет. 1, офис
1; Дафина Иванова Терзиева, Пловдив, ул. Жеравна
6, ап. 7; София Тодорова Димитрова, Свиленград,
ул. Димитър Благоев 18; Руса Маринова Тонова,
гр. Кричим, ул. Цар Симеон 10/15.
Второ гражданско отделение, 000209/2009 по
касационна жалба срещу решението по дело 747/2008
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йор
данка Кирякова Николова, Варна, кв. Виница, ул.
Константин Павлов 37, срещу Стойко Лечев Лечев
чрез адвокат Димитър Димов Петров, Варна, ул.
Цар Симеон І № 6А, ет. 3; Пенка Георгиева Лечева
чрез адвокат Димитър Димов Петров, Варна, ул.
Цар Симеон І № 6А, ет. 3.
Второ гра ж данско отделение, 0 0 0461/20 09
по касационна жалба срещу решението по дело
1618/2008 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Елена Младенова Лалева чрез адвокат
Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1А (Търговски
дом), ет. 3, кантора 368; Олга Младенова Дадарева
чрез адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша
1А (Търговски дом), ет. 3, кантора 368; Иванка
Младенова Ангелова чрез адвокат Емил Стумбов,
София, бул. Витоша 1А (Търговски дом), ет. 3,
кантора 368; Младен Павлов Тодоров чрез адвокат
Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1А (Търговски
дом), ет. 3, кантора 368; Донка Павлова Димитрова
чрез адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша
1А (Търговски дом), ет. 3, кантора 368; Величка
Стефанова Младенова чрез адвокат Емил Стумбов,
София, бул. Витоша 1А (Търговски дом), ет. 3,
кантора 368; Екатерина Стефанова Киркорова чрез
адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша 1А
(Търговски дом), ет. 3, кантора 368; Любка Стефа
нова Ганева чрез адвокат Емил Стумбов, София,
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бул. Витоша 1А (Търговски дом), ет. 3, кантора 368;
Дефка Александрова Младенова чрез адвокат Емил
Стумбов, София, бул. Витоша 1А (Търговски дом),
ет. 3, кантора 368; Тодор Александров Младенов
чрез адвокат Емил Стумбов, София, бул. Витоша
1А (Търговски дом), ет. 3, кантора 368, срещу Об
щинска служба „Земеделие“ – Овча купел, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 136; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002143/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1170/2006 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Анка
Костова Христова, Несебър, ул. Изгрев 33, срещу
Стоян Иванов Иванов, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 54,
вх. 6, ет. 1, ап. 1; Златка Иванова Койчева, Несебър,
ул. Изгрев 33; Анастасия Костова Алекова, Несебър,
ул. Изгрев 33; Алеко Костов Алеков, Несебър, ул.
Изгрев 33.
Трето гражданско отделение, 002253/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 3299/2005
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Пенчо Драганов Кирев, София, кв. Лозенец, ул.
Йоан Екзарх 13, ет. 6, ап. 14, срещу Златка Димова
Кирева, София, бул. Скобелев 41 – 43, ет. 5, ап. 14;
Златка Димова Кирева чрез адвокат Елица Велкова,
София, бул. Васил Левски 3.
Трето гражданско отделение, 003108/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1132/2007
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена
от Григор Иванов Страков, гр. Банско, област
Благоевград, ул. Атон 4, срещу Общинска служба
„Земеделие и гори“, гр. Банско, област Благоевград;
Община Банско.
Трето гражданско отделение, 005174/2007 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 350/2007 по
описа на Окръжен съд Враца, подадена от Димо
Филипов Филипов, Враца, ул. Илия Кръстеняков
2, срещу Иванчо Гергов Първанов, с. Девене, об
ласт Враца; Виолета Филипова Иванова, Враца,
ул. Екзарх Йосиф 32, вх. А, ет. 4, ап. 20; Алексей
Филипов Филипов, Враца, ул. Екзарх Йосиф 32,
вх. А, ет. 4, ап. 20.
Трето гражданско отделение, 001674/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1155/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Арилд
Юел Хасел чрез адвокат Бранимир Балачев, със
съдебен адрес Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2,
срещу Тодорка Маринова Пенева чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45.
Трето гражданско отделение, 001771/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 489/2007 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от Николай Пламенов Иванов чрез адвокат Никола
Букуров, Русе, ул. Пенчо Славейков 4, срещу Жур
вен Сюлейман Ешреф чрез адвокат Филип Матев,
Русе, ул. Александровска 71.
Трето гражданско отделение, 001857/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2196/2004
по описа на Софийски градски съд, подадена от
фирма „Симеон – 73“ – ЕООД, София, ул. Васил
Петлешков 14Б; ЕТ „Транс – 3 – Славчо Герасимов
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Златков“, София, ж.к. Надежда 3, бл. 327, вх. Б,
ет. 9, срещу Столична община, район „Красно село“,
София, бул. Цар Борис III № 124; Боряна Генчов
Шапрон чрез адвокат Иван Медарев, София, ул.
Граф Игнатиев 34Б, ет. 3, ап. 5; Генчо Георги чрез
адвокат Иван Медарев, София, ул. Граф Игнатиев
34Б, ет. 3, ап. 5; СД „Рама – ДБ – Димитров,
Бузов и сие“, Петрич, ул. Москва 24; „Хранителни
стоки“ – АД, София, ул. Константин Фотинов 2.
Трето гражданско отделение, 004186/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 242/2007 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Рамадан
Алиев Бекиров, с. Глогово, област Ловеч, срещу
Асен Асенов Симеонов, с. Глогово, област Ловеч;
Росица Асенова Симеонова, с. Глогово, област
Ловеч; Ангелина Алексиева Иванова, с. Глогово,
област Ловеч; Асен Асенов Асенов, с. Глогово,
област Ловеч.
Трето гражданско отделение, 004976/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 916/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Людмил
Михайлов Михайлов чрез адвокат Петър Станев със
съдебен адрес Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; ЕТ
„Стефани – Стефанка Кърцелянска“ – чрез адвокат
Др. Димитров, София, ул. Раковски 193А; Димитър
Ангелов Георгиев чрез адвокат Др. Димитров, Со
фия, ул. Раковски 193А; Ивана Илиева Георгиева
чрез адвокат Др. Димитров, София, ул. Раковски
193 А; Георги Стоянов Иванов чрез адвокат Др. Ди
митров, София, ул. Раковски 193А; Мария Ламбова
Петрова чрез адвокат Др. Димитров, София, ул.
Раковски 193А; Юлияна Милкова Иванова-Тумбева
чрез адвокат Др. Димитров, София, ул. Раковски
193А; Красимир Димов Николов чрез адвокат Др.
Димитров, София, ул. Раковски 193А; Стефанка
Николова Николова чрез адвокат Др. Димитров,
София, ул. Раковски 193А; Стефка Иванова Иванова
чрез адвокат Др. Димитров, София, ул. Раковски
193А, срещу Милко Илиев Кърцелянски, Варна,
ул. Козлодуй 35; Бисер Николаев Апостолов чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни 23;
Стоянка Тодорова Апостолова чрез адвокат Фанка
Димитрова, Варна, бул. Съборни 23; Николай Бож
ков Калоянов чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 3; Пенка Ангелова
Калоянова чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002222/2008
по описа на първо гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 556/2006
по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от
Неждет Зекерие Хюсню със съдебен адрес Шумен,
бул. Славянски 72; Неджиля Зекериева Хюсню
със съдебен адрес Шумен, бул. Славянски 72, чрез
адвокат Метин Джамбазов, срещу Расим Хюсню
Сеид чрез адвокат Цвета Якимова, Шумен, бул.
Съединение 68, ап. 3; Анифе Хюсню Юзеир, Шумен,
бул. Съединение 68, ап. 3, чрез адвокат Якимова;
Фатме Хюсеин Шериф, Шумен, бул. Съединение
68, ап. 3, чрез адвокат Якимова; Халил Хюсню
Дурмаз, Шумен, бул. Съединение 68, ап. 3, чрез
адвокат Якимова; Зюбейде Хюсню Илмаз, Шумен,
бул. Съединение 68, ап. 3, чрез адвокат Якимова;
Айше Хюсеин Хасан, с. Богданци, област Разград;
Неджми Зекерие Хюсню, с. Венец, област Шумен;
Хилми Хюсеин Кечеджи, с. Ясенково, област Шумен;
Фатме Салиева Сеидова, с. Ясенково, област Шумен.
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Четвърто гражданско отделение, 001458/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 468/2007
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Ва
лентина Димитрова Желева чрез адвокати Иван
Иванов и Диана Иванова, Варна, ул. Хан Омуртаг
7, кантора 3, срещу Иван Николов Георгиев, Варна,
ул. Селиолу 31; Нина Панайотова Георгиева, Варна,
ул. Селиолу 31.
Четвърто гражданско отделение, 001507/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 737/2007
по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от
Йорданка Атанасова Христова чрез адвокат Елена
Христофорова, Шумен, ул. Д. Войников 9 – 13; Ата
нас Дечков Христов, Шумен, ул. Сан Стефано 65,
ет. 1, срещу Михаил Христов Христов, Шумен, ул.
Сан Стефано 65, ет. 2; Цанка Николова Христова,
Шумен, ул. Сан Стефано 65, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001635/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 983/2006
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от Антоанета Христова Дянкова-Тодорова, Стара
Загора, ул. Граф Игнатиев 33, вх. А, ап. 4; Анна
Христова Цийгенхаген, Стара Загора, ул. Граф
Игнатиев 33, вх. А, ап. 4, срещу Веселин Георгиев
Сейреков чрез адвокат Атанас Димитров, с. Владо
Тричково, област София.
Четвърто гражданско отделение, 001682/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по каса
ц ион на ж а лба с рещ у решен ие т о по г р. дело
2784/2004 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Иван Петров Хараламбов, София, ж.к.
Хиподрума, бл. 134, вх. Б, ет. 10, ап. 107; Михаил
Георгиев Кънев, София, ул. Достоевски 4, срещу
Радослав Николов Георгиев, София, ж.к. Толстой
бл. 43, ет. 3, ап. 11; Любчо Кочев Кочев, София,
ул. Рижки проход, бл. 5, ет. 2, ап. 229; Евгени
Огнянов Стефанов чрез адвокат Тренев, София,
ул. Любен Каравелов 24, ет. 2; Стефан Огнянов
Стефанов чрез адвокат Тренев, София, ул. Любен
Каравелов 24, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001772/2008
по описа на трето гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 242/2007
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
„Агроимпулс 2000“ – ЕООД, София, ж.к. Све
та Троица, бл. 349, вх. А, ап. 24, срещу Георги
Железов Адамов, гр. Тервел, ул. Хан Аспарух 35,
бл. Албена, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 000070/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2664/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по
дадена от Вели Юсеин Реджеп чрез адвокат Мария
Лесова, с. Калояново, област Пловдив, ул. Ралица
2, срещу Нежля Али Зекир, като майка и законен
представител на Юсеин Вели Реджеп, Пловдив, ул.
Батак 34 или ул. Грамос 7, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000470/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2413/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода
дена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София, район
„Възраждане“, пл. Света Неделя 7, срещу Галина
Христова Маказчиева чрез адвокат Бисера Печева,
Пловдив, ул. Петьофи 1а.
Четвърто гражданско отделение, 000545/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3813/2007 по описа на Софийски градски съд, по
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дадена от Министерство на отбраната, Поделение
18250 – Челопечене – служебен адрес с. Негушево,
област София, поделение 52370, срещу Васил Геор
гиев Стоянов чрез адвокат Мария Песийска, София,
ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, кантора 506.
НА 23.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003455/2007 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4074/99 по описа
на Софийски градски съд, подадена от Стоил Ви
денов Стоилов, София, ж.к. Вълчо Иванов, бл. 350,
вх. Б, ап. 42; Искра Виденова Терзийска, София,
ж.к. Вълчо Иванов, бл. 350, вх. Б, ап. 42; Димитър
Кирилов Шестаков, София, ул. Симеон Радев 27,
вх. В, ет. 5, ап. 61; Елена Кирилова Добрева, Со
фия, ж.к. Западен парк, ул. Христо Михайлов 29.
Първо гражданско отделение, 004558/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 421/2007
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Апелативен съд Пловдив, бул. Шести септември
167, Пловдив; Окръжен съд Пловдив, бул. Шести
септември 167; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Петър Драганов Пан
джеров чрез адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул.
Шести септември 160, ет. 1; Окръжна следствена
служба, Пловдив.
Първо гражданско отделение, 004570/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 1616/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Милкана Велчева Порязова чрез адвокат Васил
Начков, София, ул. Княз Борис I № 98, срещу
Ален Христов Христов, София, ж.к. Надежда 1,
ул. Недко войвода 19; Ален Христов Христов чрез
адвокат Даринка Боева, София, Търговски дом,
ет. 1, кантора 106 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 001699/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 297/2006 по описа
на Окръжен съд Варна, подадена от Снежинка Кос
тадинова Донева, Варна, кв. Владиславово, бл. 218,
вх. 3, ет. 8, ап. 92; Тодор Костов Донев, Варна, кв.
Владиславово, бл. 218, вх. 3, ет. 8, ап. 92; Виолетка
Костадинова Папанчева, Варна, ул. Майор Минчо
Димитриев 7; Димитър Петров Папанчев, Варна, ул.
Майор Минчо Димитриев 7; адвокат Росен Танев
Димитров, пълномощник на касаторите, Варна, ул.
Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г – партер, срещу
Иванка Николова Наскова, Варна, кв. Виница, ул.
Добри Христов 36.
Първо гражданско отделение, 001734/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 260/2005 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ра
йонна потребителна кооперация „Младост“, София,
ж.к. Младост 3, бл. 319, до вх. Б, срещу Столична
община, район „Младост“, София, ж.к. Младост 3,
ул. Св. Преображение 1.
Първо гражданско отделение, 001796/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2367/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2, срещу Ивелин Ивайлов Илиев чрез
адвокат Маргарита Илиева, София, ул. Върбица 7,
ет. 4 – съдебен адрес.
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Първо гражданско отделение, 005053/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4598/2001 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Петър
Раданов Статков чрез адвокат Раденовска, София,
бул. Христо Ботев 35 – съдебен адрес; Параскева
Светославова Статкова, София, ул. Любен Кара
велов 58; Параскева Светославова Статкова чрез
адвокат Сандулов, София, ул. Гечкенли 4 – съдебен
адрес, срещу Хенриета Тодорова Вайсова, София,
ул. Гео Милев 45; Елза Тодорова Лякова, София,
ул. Узунджовска 8, ет. 2; Иван Августинов Вайсов
чрез адвокат Начкова, София, ул. Княз Борис I
№ 98, партер.
Първо гражданско отделение, 000671/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1714/2003 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Ангел Светославов Горанов, София, ул.
Бисер 15; Софийска адвокатска колегия, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, вх. Е, ет. 2, сре
щу Красимир Генчев Петров, София, ул. Любляна
(Йордан Вишеградски) 60, ет. 2, ап. 5; Галя Кра
симирова Станкова, София, ул. Любляна (Йордан
Вишеградски) 60, ет. 2, ап. 5; Ивайло Красимиров
Генчев, София, ул. Любляна (Йордан Вишеградски)
60, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 000260/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
792/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от „Омега реал“ – ЕООД, представлявано от
Борис Къдрев, Бургас, ул. Пробуда 15, вх. Б1, ет. 1;
„Омега реал“ – ЕООД, представлявано от Борис
Къдрев, чрез адвокат Здравка Марчева, Бургас,
ул. Сливница 6, срещу Радослав Пенев Недялков,
Бургас, к-с Славейков, бл. 8, ет. 5, ап. 13; Радослав
Пенев Недялков чрез адвокат Детелина Димова,
Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002040/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 368/2007 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Емилия
Владимирова Стайкова, Ихтиман, ж.к. Стипон,
бл. 15, ап. 6; Иван Благоев Стайков, Ихтиман,
ж.к. Стипон, бл. 15, ап. 6, срещу Община Ихтиман,
Ихтиман.
Трето гражданско отделение, 002058/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1148/2006 по
описа на Окръжен съд София, подадена от Вален
тин Борисов Иванов, Самоков, ул. Леон Крудов 18,
срещу Недялка Любомирова Иванова, Самоков,
бул. България 108.
Трето гражданско отделение, 002063/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 215/2006 по
описа на Апелативен съд Варна, подадена от Евгени
Стилиянов Ангелов чрез адвокат Румяна Чолакова,
Варна, ул. Драгоман 3, ет. 1; Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2
Трето гражданско отделение, 005128/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 231/2004
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна,
ул. Прилеп 33, срещу Емил Методиев Георгиев,
Варна, ул. Георги Бенковски 85, ап. 3.
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Трето гражданско отделение, 005252/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 878/2004 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Венетка
Пенева Кокошян чрез адвокат Митко Гроздев със
съдебен адрес Варна, ул. Солун 15; Таниел Аршак
Кокошян чрез адвокат Митко Гроздев със съдебен
адрес Варна, ул. Солун 15; Анжела Аршак Коко
шян-Митрева със съдебен адрес Варна, ул. Солун
15, срещу Пламен Иванов Добрев чрез адвокат
Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. В,
ет. 1, ап. 1; Павлета Георгиева Добрева чрез адво
кат Искра Желева, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 005299/2008 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 334/2008 по
описа на Окръжен съд Русе, подадена от Албена
Здравкова Петрова чрез адвокат Антоанета Ганева,
Русе, ул. В. Търново 5а, ет. 1, ап. 3, срещу Даниел
Илиев Петров чрез адвокат Венцислава Стефанова,
Русе, ул. Църковна независимост 11, и контролираща
страна Дирекция „Социално подпомагане“, отдел
„Закрила на детето“, Русе, ул. Ангел Кънчев 1.
Трето гражданско отделение, 000794/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2109/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Огнян
Стратев Геновски чрез адвокат Румен Исов със
съдебен адрес Пловдив, ул. Софроний Врачански
4, ет. 2, ап. 4, срещу Виолета Станчева Геновска,
Пловдив, ул. Братя Миладинови 34, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 000951/2008 по
описа на трето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 723/2007 по опи
са на Апелативен съд София, подадена от „Токуда
Банка“ – АД, София, ул. Граф Игнатиев 3, срещу
Лизингова компания – „Лейди ВСМ“ – АД, чрез
адвокат Веселка Маркова, София, ул. Любата 4 – 6.
НА 24.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000036/2009 по
описа на първо гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 2885/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Румянка Димитрова Божинова чрез адвокат Бо
жинова, София, бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2;
Борис Георгиев Божинов чрез адвокат Божинова,
София, бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2; Тодор
Георгиев Божинов чрез адвокат Божинова, София,
бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2; Николай Алек
сандров Божинов чрез адвокат Божинова, София,
бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2; Хариклия Дими
трова Божинова чрез адвокат Божинова, София,
бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 2, срещу Маргарита
Цветанова Михайлова чрез адвокат Зулчева, София,
бул. Ген. Тотлебен 11; Кирил Георгиев Михайлов
чрез адвокат Зулчева, София, бул. Ген. Тотлебен
11; Александър Цветанов Славков чрез адвокат
Зулчева, София, бул. Ген. Тотлебен 11; Веселин
Тадаров Атанасов чрез адвокат Зулчева, София,
бул. Ген. Тотлебен 11.
Първо гражданско отделение, 002617/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2745/2006
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Богдана Христова Константинова чрез адвокати
Божков и Банковски, София, бул. Витоша 4, ет. 2,
кантора 213; Цветанка Христова Ночева чрез ад

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

вокати Божков и Банковски, София, бул. Витоша
4, ет. 2, кантора 213; Стефка Лакова Стойчева чрез
адвокати Божков и Банковски, София, бул. Витоша
4, ет. 2, кантора 213; Райна Стойчева Динева чрез
адвокати Божков и Банковски, София, бул. Витоша
4, ет. 2, кантора 213; Лилия Стойчева Стойчева
чрез адвокати Божков и Банковски, София, бул.
Витоша 4, ет. 2, кантора 213, срещу Атанас Гаврилов
Митрев, София, ж.к. Надежда, бл. 525, вх. В; Верка
Атанасова Ташева чрез адвокат Цветан Паунов,
София, Търговски дом, ет. 2, кантора 220; Цветанка
Атанасова Джеракян чрез адвокат Цветан Паунов,
София, Търговски дом, ет. 2, кантора 220.
Първо гражданско отделение, 004228/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 856/2007 по
описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Лидия Григориевна Атанасова чрез адвокат Хю
сеин, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, офис
9, срещу Петър Каменов Игнатов чрез адвокат
Площакова, Пловдив, Адвокатска колегия; Кица
Георгиева Игнатова чрез адвокат Площакова,
Пловдив, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 004288/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1370/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Олег
Ангелов Григоров чрез адвокат Котов, София, ул.
Московска 21, срещу Надежда Атанасова Пищачева
чрез адвокат Ников, София, ж.к. Изток, ул. Вълко
Радински 2.
Първо гражданско отделение, 004946/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3960/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Ясен
Георгиев Георгиев чрез адвокат Иванова, София, ул.
Г. С. Раковски 127, ет. 4, офис 401, срещу Надежда
Стоанова Йорданова чрез адвокат Божинова, София,
бул. Патриарх Евтимий 40; Цецка Александрова
Йорданова, с. Луково, община Своге.
НА 25.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001655/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 181/2005
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Момчил Добрев Добрев, София, ул. Костенски во
допад, бл. 244, вх. Е, ет. 4, ап. 80, срещу Йорданка
Борисова Моллова, София, ж.к. Обеля 2, бл. 265,
вх. Б, ет. 8, ап. 47.
Първо гражданско отделение, 002154/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 157/2007 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от ДП
„Строителство и възстановяване“, представлява
но от Христо Атанасов Механдов, София, район
„Красно село“, бул. Цар Борис III № 54, срещу Люба
Костадинова Кирова, Приморско, ул. Приморско,
ул. Надежда 13; Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 004687/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 160/2008 по
описа на Окръжен съд Перник, подадена от Ан
тоанета Симеонова Иванчова чрез адвокат Ирена
Димитрова Димитрова, София, ул. Позитано 14,
ет. 1, к. 5, срещу Цветелина Маринова Гергинова,
София, ж.к. Свобода, бл. 4, вх. В, ет. 5, ап. 49;
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Сашка Любомирова Боянова, гр. Батановци, област
Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий 22; Люсиен
Людмилов Гергинов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 13,
ет. 18, ап. 108; Весела Тодорова Шипкова, Бургас,
ул. Калофер, бл. 18, ет. 2, ап. 4; Николай Маринов
Боянов, Перник, ул. Лом, бл. 3, вх. К, ет. 5, ап. 188;
Божидар Станимиров Живков, с. Рударци, област
Перник, ул. Първи май 23.
Първо гражданско отделение, 002297/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 328/2007
по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от
Иван Арсенов Иванов, с. Громшин, област Монтана,
община Бойчиновци, ул. Христо Ботев 57; Ненка
Георгиева Иванова, с. Громшин, община Бойчи
новци, област Монтана, ул. Хр. Ботев 57, срещу
Симеон Стоянов Кузманов, Монтана, ул. Янтра 3.
Първо гражданско отделение, 002849/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 425/2005
по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Минко
Цочев Расташки, Троян, ул. Симеон Велики 89,
срещу Иван Емилов Иванов, Пловдив, ж.к. Тра
кия, бл. 155А, вх. Б, ап. 21; Ради Емилов Иванов,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 155А, вх. Б, ап. 21, и
контролираща страна Общинска служба „Социално
подпомагане“, Пловдив, ул. Четвърти януари 36.
Първо гражданско отделение, 003097/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касацион
на жалба срещу решението по гр. дело 579/2008 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Илия
Рангелов Юруков, Пловдив, ул. Спортист 3; Румен
Илиев Юруков, Пловдив, ул. Спортист 3; Георги
Илиев Юруков, Пловдив, ул. Спортист 3; Василка
Георгиева Юрукова, Пловдив, ул. Спортист 3, сре
щу „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Плодив, ул. Христо Данов 37; „ЕВН Електроснаб
дяване“ – АД, Пловдив, ул. Христо Данов 37.
Първо гражданско отделение, 004053/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 696/2006
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
„Областен кооперативен съюз“, представляван от
Иван Савов Тричков, Благоевград, бул. Васил Левски
13; ЕТ „Тони – Андон Марков“, представляван от
Андон Радославов Марков, Петрич, ул. Кочо Мав
родиев 14; Антоанета Георгиева Маркова, Петрич,
ул. Марица 12, срещу „Търговия на едро“ – ООД,
Петрич, ул. Места 2.
Първо гражданско отделение, 006399/2007 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2537/2005 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Григор
Димитров Спасов чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис I № 55; Михаил Алексиев
Аначков, гр. Банкя, ул. Александър Стамболий
ски 110; Румен Михайлов Аначков, гр. Банкя, ул.
Александър Стамболийски 110; Валери Михайлов
Аначков, гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски
110; Кръстенка Якимова Спасова чрез адвокат Ат.
Железчев, София, ул. Княз Борис I № 55; Наталия
Иванова Йосифова чрез адвокат Ат. Железчев, Со
фия, ул. Княз Борис I № 55; Юлия Иванова Спасова
чрез адвокат Ат. Железчев, София, ул. Княз Борис I
№ 55; Светослав Филипов Спасов чрез адвокат Ат.
Железчев, София, ул. Княз Борис I № 55; Димитър
Филипов Спасов чрез адвокат Ат. Железчев, Со
фия, ул. Княз Борис I № 55; Николина Недялкова
Кръстева чрез адвокат Ат. Железчев, София, ул.
Княз Борис I № 55; Екатерина Недялкова Павлова
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чрез адвокат Ат. Железчев, гр. София, ул. Княз
Борис I № 55, срещу Силвия Игнатова Борисова,
гр. Банкя, ул. Цар Симеон 156.
Първо гражданско отделение 000140/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3940/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Дойчев Ганев чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Баба Неделя 8, ет. 3,
ап. 14; Валерия Дойчева Ганева чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, САК, ул. Баба Неделя 8, ет. 3,
ап. 14; Мара Едрева Илиева чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Баба Неделя 8, ет. 3, ап. 14,
срещу Евгени Милчев Милчев чрез адвокат В.
Христова, София, ул. Света София 2.
Първо гражданско отделение 000200/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Ертан Исмаил Мехмед чрез адвокат Стилиян
Косев, Варна, АК „Веда“, бул. Вл. Варненчик 106,
офис 6; Алтан Исмаил Емин чрез адвокат Кирил
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, срещу
Ирина Агопова Тодорова, Варна, ул. Капитан първи
ранг Г. Купов 41; Иван Тодоров Тодоров, Варна, ул.
Капитан първи ранг Г. Купов 41; Марийка Тодорова
Иванова, Варна, ул. Капитан първи ранг Г. Купов 41;
Йонко Тодоров Иванов, Варна, ул. Капитан първи
ранг Г. Купов 41; Гюлджихан Мехмед Мехмед,
Варн а, ж.к. Владислав Варненчик 406, вх. 17, ет. 6,
ап. 42; Хатидже Сали Емин, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 406, вх. 17, ет. 6, ап. 42; Братой
Братоев Македонски, Варна, ул. Царевец 9, вх. Г,
ет. 6, ап. 97; Снежана Николова Македонска, Варна,
ул. Царевец 9, вх. Г, ет. 6, ап. 97.
НА 26.11.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002246/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 536/2007 по описа
на Окръжен съд Благоевград, подадена от Славчо
Петров Михайлов чрез адвокат Юсева, Благоевград,
ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Йордан Петров
Михайлов чрез адвокат Юсева, Благоевград, ул.
Арсений Костенцев 19, ет. 1, срещу Митко Стоянов
Муловски чрез адвокат Стоева, Благоевград, ул. В.
Мечкуевски 34.
Първо гражданско отделение, 003319/2008 по
описа на второ гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3344/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от об
щина Брезово, област Пловдив, срещу Държавна
дивечовъдна станция „Чекерица“ – с. Струма, област
Пловдив; държавата чрез Държавната агенция по
горите, София, бул. Христо Ботев 55.
Първо гражданско отделение, 002640/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2399/2007
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Адриана Петкова Михнева чрез адвокат Вулева,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 28, срещу „Богдан
мебел“ – АД, чрез адвокат Матева и адвокат Ра
дунчев, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 43; „Вазовски
машиностроителни заводи“ – ЕА Д, Сопот, ул.
Иван Вазов 1.
Първо гра ж данско отделение, 0 02934/20 08
по описа на четвърто гражданско на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, по
дадена от Здравка Русинова Арсова чрез адвокат
Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу
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Янка Младенова Алексиева чрез адвокат Ценков,
Монтана, ул. Граф Игнатиев 12; Алексей Славчев
Сеферинов, Монтана, ул. Христо Смирненски 26,
ет. 1; Веселина Славчева Сеферинова, Монтана,
ул. Христо Смирненски 26, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 004756/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 23/2008
по описа на Окръжен съд Перник, подадена от
Йордан Здравков Драганов, Перник, ул. Благой
Гебрев, бл. 60, вх. Б, ет. 7, срещу „В и К“ – ООД,
Перник, ул. Средец 11.
Първо гражданско отделение, 004844/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2326/2007
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Йорданка Георгиева Кьосева, София, кв. Суходол,
ул. Кирил Христов 38; Стоян Георгиев Деянов,
София, кв. Горубляне, ул. Освобождение 1, срещу
Тинка Георгиева Христова, София, кв. Горубляне,
ул. Музейна 6; Здравко Иванов Христов, София, кв.
Горубляне, ул. Музейна 6; Спаска Иванова Дошева,
София, кв. Горубляне, ул. Музейна 6.
Първо гражданско отделение, 005375/2008 по
описа на четвърто гражданско на ВКС, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 103/2008
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Вера
Николаева Пачева, Варна, ул. Петър Райчев, бл. 36,
вх. Г, ап. 77, ет. 3, срещу „ФК Модус“ – ООД, чрез
адвокат Цанкова, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1.
11134
Административният съд – София-област, ІІІ
състав, призовава Виолета Веселинова Георгиева с
последен известен адрес София, район „Подуяне“, ж.
к. Сухата река, бл. 95А, вх. А, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 3.ХІ.2009 г. в 14 ч. като заинтере
сувана страна по адм. д. № 324/2009, образувано по
жалба на Петко Иванов Цанков и по оспорване на
областния управител на Софийска област на решение
№ 45 от 25.ІІІ.2009 г. на Общинския съвет – Правец.
11219
Административният съд – София-област, ІІІ със
тав, призовава Соня Димитрова Василева с последен
известен адрес София, район „Лозенец”, ул. Персенк
119, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
3.ХІ.2009 г. в 14 ч. като заинтересувана страна по
адм. д. № 324/2009, образувано по оспорване на об
ластния управител на Софийска област, обективирано
в заповед № ОА-133 от 8.ІV.2009 г., срещу решение
№ 799 от протокол № 20 от 19.ІІІ.2009 г. на Общин
ския съвет – Самоков.
11220
Софийският градски съд, I гр. отделение, 9 със
тав, съобщава, че има заведено гр.д. № 249/2009 с
правно основание чл. 213 ТЗ от ЗД „Бул Инс“ – АД,
срещу Евгения Миркова Кирилова, ЕГН 7402206791,
последен известен адрес София, ж.к. Лагера, бл. 42,
вх. А, ет. 3, ап. 11, като ответницата в двуседмичен
срок от обнародването може да подаде писмен
отговор, след като се запознае с исковата молба и
приложенията към нея, които се намират в дело
водството на СГС, I гр. отделение.
11175
Костинбродският районен съд призовава Олег
Олегович Носов, гражданин на Република Казахстан
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.XII.2009 г.
в 13 ч. като ответник по гр.д. № 176/2009, заведено
от Нели Валентинова Носова, по иск за развод.
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Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
11139
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 90 състав, при
зовава Генчер Идризов Хюсниев с последен адрес
Трявна, област Габрово, ул. Ангел Кънчев 166, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.ХІ.2009 г.
в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2836/2007, заведено
от малолетния Марио Генчеров Идризов, действащ
чрез своята майка и законен представител Иванка
Георгиева Пенева, двамата от София, за увеличение
на издръжка по чл. 86 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11140
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2361
от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 1356/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хидроника“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, бул.
Трети март 25, и с предмет на дейност: консул
тантски услуги, конструиране и проектиране в
областта на отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, сушене, промишлени топлинни
инсталации, възобновими енергийни източници,
оползотворяване на вторични енергийни ресурси,
газоснабдяване и енергийна ефективност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик Петър Стефанов
Стаев, който го управлява и представлява.
43807
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2420 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1382/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Гуси“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ж. к. Строител 2,
и с предмет на дейност: вътрешна и външна тър
говия, внос и износ на хранителни и промишлени
стоки, нови и употребявани пътнически и товарни
автомобили, автомивки, търговски обекти – кафе,
производство и търговия със селскостопанска про
дукция, търговско представителство и посредни
чество, комисионни сделки, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, консултантска и туристическа,
туроператорска дейност, хотелиерство и ресторан
тьорство, информационни услуги, сделки с обекти
на интелектуалната собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
селскостопанско производство, търговия със сел
скостопанска продукция и производни, агроуслуги,
ремонт, техническо обслужване и продажба на МПС
(вкл. товарни, пътнически и др.), медицински и
рехабилитационни услуги, хоспис и други дейности,
незабранени със закон (след получаване на необ
ходимите лицензи и разрешения). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик Сезгин Хамди
Юсмен, който го управлява и представлява.
43808
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2436 от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 1394/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Ди енд Си пропертис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Царичино,
ул. Десета 28, и с предмет на дейност: покупка на
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стоки и други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Дейвид Питер Чалкли, който го
управлява и представлява.
43809
Добричкият окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 2310 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1333/94 вписа прекратяването
и обявяването в ликвидация на кооперация „Ор
ляк – КООП“, с. Орляк, община Тервел, със срок
на ликвидация 6 месеца и ликвидационна комисия
в състав: Ибрям Халит Джелил, Николинка Же
лязкова Любенова и Мюстеджеб Хюсеин Кючюк.
43810
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 1494/96 за „Албена инвест – холдинг“ – АД:
заличава като членове на надзорния съвет Нико
лай Рачев Николов и Светлана Василева Станкова;
вписва като членове на надзорния съвет Ивелина
Ненкова Грозева и Маргита Петрова Тодорова.
43811
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 441/2003 за „Тийм консулт“ – ООД, Добрич:
заличава като управител Правда Колева Димова.
43812
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ впи
са промяна по ф. д. № 564/2004 за „Джелибийн
асошиейтс“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Брус Ян Морган; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Клер Денис
Дънклинг; вписва дружеството като „Джелибийн
асошиейтс“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление от с. Хаджи Димитър, ул.
Втора № 29, община Каварна, във Варна, ул. Цани
Гинчев 18, офис 1, партер.
43813
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2421 от
24.Х.2007 г. по ф. д. № 1383/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бултрейд 79“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. Трети
март 17, и с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с всякакви стоки, незабранени със закон,
търговия с тютюневи изделия, ресторантьорство и
кафетерия, селскостопанска дейност – растениевъд
ство, животновъдство и търговия със селскостопан
ски произведения, преработка на селскостопанска
продукция и производство на хранителни изделия,
авторемонтни услуги, туристическа и спортно-раз
влекателна дейност, организация и управление на
административна, финансова и търговска дейност
на български и чуждестранни физически и юриди
чески лица, електронна търговия и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Талят Расимов
Халилов, който го управлява и представлява.
43814
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2495
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1430/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично дружество

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

с ограничена отговорност „Яни – Мар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Волга 14А, и с предмет на дейност: създаване и
експлоатация на вятърни паркове, производство и
продажба на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, покупка на стоки с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
лизинг, комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, им
пресарски, консултантски и други услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон (след
снабдяване с необходимите разрешителни, лицензи
и патенти). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Галина Маринова Сарандева, която го
управлява и представлява.
43815
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2472 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1410/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дева – 2“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ж. к. Дружба, бл. 29,
вх. В, ет. 8, ап. 22, и с предмет на дейност: тър
говска дейност в страната и в чужбина – внос и
износ на стоки, материали и суровини, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, транспортна дейност в страната и
в чужбина, внос и износ, производство, преработ
ка, съхранение и търговия в страната и в чужбина
на стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, маркетинг, търговско представителство и
посредничество, туристическа дейност, реклама,
хотелиерство, ресторантьорство или предоставяне
на други услуги, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоянка Великова
Костадинова и Виждан Шефкет Йозтюрк, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
43816
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2481 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1419/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стройтрансимпекс“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул.
Васил Априлов 6, и с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, бартерни сделки, реекспорт и
други търговски операции, търговия на едро и дребно,
производство, изкупуване, съхранение, преработка
и търговия в страната и в чужбина със селско
стопанска продукция, транспортна и спедиторска
дейност, ресторантьорство, обществено хранене,
хотелиерство, промишлено и гражданско строи
телство, международен туризъм, туроператорска
дейност, изкупуване, маркетинг, лизинг, рекламна,
комисионна и складова дейност, отдаване на вещи
под наем, представителска и посредническа дейност
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Атанасов Сивков, Галин Иванов Йорданов,
Никола Станчев Василев, Василий Николаевич
Федотов и Евгени Петрович Кепа и се управлява
и представлява от Георги Атанасов Сивков и Галин
Иванов Йорданов заедно и поотделно.
43817
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2482 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1420/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Радост“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. България 4, вх.
А, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, строителство, строителни и
ремонтно-технически услуги, ресторантьорство
и обществено хранене, търговия с промишлени и
други стоки, производство, изкупуване и търговия
със селскостопански произведения, хотелиерство,
организиране на развлекателни, спортни и увесели
телни програми, транспортни и спедиционни услуги
в страната и в чужбина, строителни материали,
рекламна, маркетингова дейност, преводаческа
дейност, както и всякакви други дейности, незабра
нени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Кръстинка Димитрова Йорданова,
която го управлява и представлява.
43818
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2341
от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 1340/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уинд Алфа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна,
ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни и спедиционни сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, експлоатация и
сервиз, наемане и покупка на съоръжения за про
изводство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници (след получаване на лиценз), всякакви
други сделки, за които няма законова забрана.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Елена Мартинова Владимирова, която го управлява
и представлява.
43819
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2342 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 1341/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Омега“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна,
ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни и спедиционни сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, експлоатация и
сервиз, наемане и покупка на съоръжения за про
изводство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
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източници (след получаване на лиценз), всякакви
други сделки, за които няма законова забрана.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Елена Мартинова Владимирова, която го управлява
и представлява.
43820
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2340 от
15.Х.2007 г. по ф. д. № 1339/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Иречек“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна,
ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни и спедиционни сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, експлоатация и
сервиз, наемане и покупка на съоръжения за про
изводство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници (след получаване на лиценз), всякакви
други сделки, за които няма законова забрана.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Елена Мартинова Владимирова, която го управлява
и представлява.
43821
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
23.VII.2007 г. по ф.д. № 625/2000 вписа прехвърляне
на предприятието на едноличен търговец Боян Геор
гиев Милушев с фирма „Боян Милушев – Прима“,
Кюстендил, на Ивана Боянова Милушева и я вписва
като ЕТ с фирма „Боян Милушев – Прима – Ивана
Милушева“.
43869
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.IX.2007 г. по ф.д. № 670/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Радко
88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Големо село, община Бобов дол, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел про
дажба, комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и международен транспорт, превоз на въглища и
товари, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, рекламна, програмна, импресар
ска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална
собственост, превод и лигализация на документи,
счетоводна дейност и услуги, търговия със софтуер
и хардуер, компютри, компютърни конфигурации и
аксесоари за тях, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска или печатарска дейност,
внос и търговия с моторни превозни средства, пътни
превозни средства и авточасти, възли и агрегати за
тях – нови и втора употреба, търговия с въглища
и брикети за населението, дърводобив и търговия
с дървен материал и изделия от дърво, търговия с
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моторни превозни средства, пътни превозни сред
ства и авточасти, възли и агрегати за тях – нови
и втора употреба, търговия с въглища и брикети
за населението, дърводобив и търговия с дървен
материал и изделия от дърво, търговия с петрол и
нефтопродукти, търговия и производство на олио
и маслодайни суровини, автосервизна дейност,
проектантско-внедрителска, технологична, произ
водствена, ремонтна и сервизна дейност и услуги с
промишлено и битово предназначение в областта
на електротехниката, машиностроенето, уредостро
енето, пусково-наладъчни работи и лабораторни
измервания в областта на енергетиката, ремонт,
поддръжка и изграждане на ел. съоръжения и мрежи
до 400 киловолта, консултантско-внедрителска дей
ност в областта на енергоспестяването, монтаж на
автогазови уредби, периодични технически прегледи
на автогазови уредби (след получаване на лиценз),
търговско представителство и посредничество за
търговска реализация на общодостъпни далекосъ
общителни (телекомуникационни) услуги за по
требители с крайни мобилни телекомуникационни
апарати, доставка и продажба на крайни мобилни
телекомуникационни апарати, принадлежности и
аксесоари за тях, както и услуги за техническото им
поддържане, организиране и провеждане на спортни
мероприятия, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Валери Евтимов Кьосевски.
43870
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.IX.2007 г. по ф.д. № 664/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Арлен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Гоце Делчев 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, про
грамни, импресарски, продуцентски, компютърни
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков кон
трол, лизинг. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Колев Димитров.
43871
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IX.2007 г. по ф.д. № 668/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ауто планет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Седма Рилска дивизия 24А, с предмет на дейност:
внос и продажба на леки, лекотоварни и товарни
автомобили и мотоциклети, автосервизна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
складови сделки и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, проектиране,
строеж и експлоатация на бензиностанции и газо
станции, комисионни, спедиционни, транспортни и
складови сделки, импресарски, програмни, инфор
мационни, компютърни, туристически, хотелиерски
или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
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е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Николай Валентинов Йорданов и Ангел
Николов Петров, които го управляват и предста
вляват заедно и поотделно.
43872
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 632/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Терра
норд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Кюстендил, ул. Петър Берон 26, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, изкупуване,
посредническа, търговска и външнотърговска дей
ност – внос, износ, бартер, реекспорт, маркетинг,
консултантски услуги, представителство, посредни
чество, агентство, турисически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортна дейност и услуги,
вътрешна търговия на едро и дребно, фирмени
магазини, производство на стоки с промишлено и
потребителско значение, инвестиционна и инже
нерингова дейност, сделки с недвижими имоти и
отдаването им под наем и всякаква, разрешена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Симеон
Кирилов Алексов.
43873
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г.
по ф.д. № 654/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Теди – Крис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Антим I, бл. 8, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиер
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, преводачески или други
услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, организиране и провеждане
на тържества, забави и промоции с рекламна цел,
мениджърска дейност, туроператорска и туристиче
ска агентска дейност, обществен превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, строително-мон
тажни услуги. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Теодор
Стоянов Тодоров.
43874
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1192 от
22.X.2007 г. по ф.д. № 245/2006 вписва в търговския
регистър промени за „Ви – Ел“ – ООД, с. Беленци,
община Луковит: вписва прехвърляне на 49 дружест
вени дяла от Павел Ценов Бръснашки на Виктор
Христов Велчев; заличава като съдружник Павел
Ценов Бръснашки; вписва изменения и допълнения
в дружествения договор от 17.IX.2007 г.
41239
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1218
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 508/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Валон“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Ловеч, ул. Перущица 3а, с предмет на дйност:
обучение на водачи на МПС от всички категории,
преквалификация на водачи на МПС, консултант
ски услуги по програми и проекти, свързани с
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организация и безопасност на движението по пъ
тищата, подготовка и консултации за придобиване
и възстановяване на права на водачи на МПС,
обучение за водачи на МПС на хора с увреждания,
авторемонтна дейност и транспортни услуги, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се уп
равлява и представлява от Димитър Любомиров
Димитров, Николай Венелинов Николаев, Рамадан
Адемов Рамаданов и Милко Минов Матев съгласно
договор за управление от 10.IX.2007 г.
41240
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1190 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 258/93 допуска прилагането в
търговския регистър на годишния финансов отчет
за 2006 г. на „Хидрострой“ – АД, Троян.
41241
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1201
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 552/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Яблан – 74“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Ябланица, ул. Симеон
Велики 3, с предмет на дейност: търговска дейност
с всякакви разрешени със закон стоки в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено про
изводство, търговско представителство и посред
ничество, всякакви дейности и услуги в страната
и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Светослав Стефанов Пандурски.
41242
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 114/2001 вписа в търговския регистър
промени за „Генимекс ойл“ – АД, Ловеч: премества
седалището и адреса на управление от Ловеч, пл. Г.
М. Димитров, к-с Космос, ет. 2, в София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 95 – 97, ет. 2, офис 1.
41243
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1157 от
8.X.2007 г. по ф.д. № 331/2007 вписва в търговския
регистър промени за „Николови“ – ООД, Троян:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
5100 лв. на 29 100 лв. чрез издаване на нови дяло
ве и поемане от съдружниците в дружеството по
реда на чл. 148, ал. 2, т. 2 ТЗ; вписва изменения и
допълнения в дружествения договор.
41244
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1228 от
25.X.2007 г. по ф.д. № 563/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Йончев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ул. Цачо Шишков 25, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: забавни и развлекателни игри,
хазартни игри, внос – износ и търговия с всякакви
стоки, незабранени със закон, куриерски услуги,
проектиране, производство и търговия с всякакви
мебели, производство, изкупуване и търговия с
всякаква селскостопанска продукция в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
търговия с алкохол и тютюневи изделия (след
лиценз), вътрешна и международна транспортна и
таксиметрова дейност, международен и вътрешен
туризъм, посредничество и представителство (без
процесуално) на български и чуждестранни фирми,
компютърни услуги (уебдизайн, онлайн търговия,
интернет реклама), интернет услуги, агентство,
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рекламна и импресарска дейност, комисионна и
оказионна дейност (без паметници на културата),
преводаческа дейност, консултантски услуги (счето
водство, финанси, бизнес планиране и маркетинг),
издателска дейност и всички незабранени със за
кон дейности. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Илиев Йончев.
43154
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1235 от
26.X.2007 г. по ф.д. № 564/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Га
вазов и Димитров“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ж.к. Младост, бл. 4, вх. А,
ап. 13, ет. 5, 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 пре
возни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни или други услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на финансо
ви отчети по реда на Закона за счетоводството,
покупка, строеж или обзавждане на недвижими
имоти с цел продажба и други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Васил Иванов
Гавазов и Аким Минков Димитров и се управлява
и представлява от Васил Иванов Гавазов съгласно
договор за управление.
43155
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 943 от
13.VIII.2007 г. по ф.д. № 337/2007 вписва в търговския
регистър промени за „Вселена 4“ – ЕООД, гр. Угър
чин: заличава вписания предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: маркиране на подлежащи
на сеч дървета, събиране и добив на семена, про
изводство на фиданки и репродуктивни материали
от горскодървесни и храстови видове, създаване на
горски култури и изготвяне на съпровождащи тази
дейност отчетни документи, изработване на задания
и лесоустройствени проекти, планови програми за
гори и земи от горския фонд за борба с ерозията и
за биологична рекултивация на нарушени терени,
лесокултурна дейност, стопанисване и дърводобив,
дървопреработване и маркиране, оценки на гори
и земи в горския фонд, търговия с дърва и дървен
материал, проучване и проектиране на находища
за подземни богатства (след съответното разреше
ние), проектиране и строителство на минни обекти
(след съответното разрешение), дейности, свързани
с предоставяне на концесии, добив и преработка
на подземни богатства, пробивно-взривни работи
(след съответното разрешение), търговия, внос,
износ, реекспорт, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, обществен превоз, както и
всичко незабранено от закона; вписва изменение
и допълнение в учредителния акт от 9.VIII.2007 г.
43156
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с ре
шение от 24.X.2007 г. по ф.д. № 444/2001 вписва
промени за „Макс селект“ – ЕООД: вписва пре
местване на седалището и адреса на управление
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на дружеството от Монтана, ул. Трети мат 141, в
Бургас, ул. Янко Комитов 4; допуска прилагане на
нов учредителен акт.
43157
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
17.X.2007 г. по ф.д. № 739/95 вписва заличаване
на „Монтана комерс“ – АД, със седалище и адрес
на управление Монтана, пл. Алеко Константинов.
43158
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от
29.X.2007 г. по ф.д. № 526/2007 вписва поемане
на предприятие с фирма „Руми – Иван Иванов“
на едноличния търговец Иван Петков Иванов от
Румяна Генова Иванова и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Руми – Иван Иванов – Румяна
Генова Иванова“ със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Иларион Драгостинов 17Б.
43159
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.X.2007 г.
по ф.д. № 12/93 вписва промяна за „Проектиране и
дизайн“ – ООД: намалява броя на съдружниците
лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП) – от вписаните
29 съдружници на 17 съдружници: Зинаида Иванова
Първанова, Лилия Владимирова Илиева, Анета
Монова Иванова, Камен Александров Миланов,
Елза Стефанова Младенова, Антонина Иванова
Трифонова, Радка Лукова Тодорова, Камелия То
дорова Гълчанова, Любомир Георгиев Грозданов,
Пенка Асенова Господинова, Виктория Евтимова
Средкова, Борислав Иванов Младенов, Лора Влади
мирова Никифорова, Цветана Георгиева Нейкова,
Антоанета Лазарова Лазарова, Стоянка Иванова
Гоцина, Светла Парашкевова Бояджиева; заличава
като управител на дружеството Валери Николов
Георгиев; вписва нов управител на дружеството
Методи Иванов Методиев; допуска прилагане на
нов дружествен договор.
43160
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.X.2007 г. по ф.д. № 467/95 вписва промени за
„Търговска къща“ – АД, Монтана: вписва промяна
в устава на дружеството, приета на общо събрание
на акционерите на 4.X.2007 г.; заличава стария
предмет на дейност; вписва нов предмет на дей
ност: търговия на едро и дребно с нехранителни и
хранителни стоки от всякакъв вид, внос и износ
на стоки, производство на стоки, транспортна и
спедиторска дейност, строителна дейност, изку
пуване, хотелиерство, ресторантьорска дейност,
туристическа дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството.
43161
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 274, ал. 3 ТЗ с
решение от 30.X.2007 г. по ф.д. № 420/94 вписва
промени за „Елснер продакт Вършец“ – ЕООД, в
ликвидация: продължаване дейността на прекра
теното „Елснер продакт Вършец“ – ЕООД; друже
ството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Игнац Маша.
43162
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.X.2007 г.
по ф.д. № 550/2007 регистрира еднолично друже
ство с ограничена отговорност „ГАЦ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Мнотана,
ж.к. Младост 2, бл. 6, вх. А, ап. 3, с предмет на
дейност: изграждане на топлоизолационни системи,
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сухо строителство и строителни ремонти, покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спе
диционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа
дейност, организиране на туристически екскурзии
в страната и в чужбина, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и предоставяне на
услуги с чужд или наемен труд, търговия с горива,
петролни продукти, авточасти, вестници и списания,
ремонтно-сервизна дейност, автомивка, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговия със строителни материали,
превоз на пътници и товари в страната и в чужби
на, покупка, обработка и търговия в страната и в
чужбина с дървен материал, дърва за огрев, заготов
ки, детайли и разфасовки от елитна и обикновена
дървесина, производство, изкупуване, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от рас
тителен и животински произход, вносно-износна
дейност, търговия с моторни превозни средства
(нови и употребявани) в страната или внесени
от чужбина, всякаква друга търговска дейност
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Ангелов Цветков.
43875
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.X.2007 г. по ф.д. № 547/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стив“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Александър Стамболийски 12, ет. 1,
с предмет на дейност: изпълняване на технически
контрол и надзор в областта на проектирането и
в областта на строителството, оценяване на не
движими имоти, комисионна дейност, търговско
представителство и посредничество, туристическа,
рекламна и охранителна дейност, като посочените
дейности ще се извършват в страната и в чужби
на, както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоянка
Иванова Гоцина.
43876
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 31.X.2007 г. по ф.д. № 544/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„М – интериори“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Монтана, ж.к. Младост, бл. 12,
вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: външна
търговия (внос, износ, реекспорт, бартерни сдел
ки), вътрешна търговия – на едро и дребно, на
консигнация, оказионна, антикварна, складова,
търговско представителство и посредичество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, производство на ме
бели, търговия с тях и доставката им в страната и в
чужбина, рекламна дейност, сделки с интелектуална
собственост, строеж, ремонт и покупко-продажба на
недвижими имоти, лизингова и комисионна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Зойца Асенова Аврамова.
43877
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Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 543/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Торлаците“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Чипровци, ул.
Павлето 31, с предмет на дейност: търговия, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, обра
ботен и преработен вид, продажба, хотелиерство,
експлоатация на заведения за обществено хранене,
производство, производство на хранителни стоки
с цел продажба, спортни и атракционни игри,
заведения и съоръжения, туристическа, складова,
лизингова, строителна дейност, производство и тър
говия в прясно и преработено състояние на всякаква
селскостопанска продукция, търговия с търговци и
други юридически лица и фирми на едро и дребно,
вътрешна и външна, посредничество и агентство
на местни, чуждестранни физически и юридически
лица и фирми с управление на всички дейности
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Илия Кунчов Димитров.
43878
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2007 г.
по ф.д. № 542/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Транс – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Лом, ул. Сла
вия 1, с предмет на дейност: превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид на едро и дребно, внос,
износ, бартерни и реекспортни сделки, търговско
представителство и посредничество, спедиционни,
складови и комисионни сделки, продажба на стоки
от собствено производство, авторемонтни услуги
и пътна помощ, екслоатация на заведения за об
ществено хранене, забавни, спортни и атракционни
обекти и съоръжения, ремонт и поддръжка на би
тови електроуреди, информационни, туристически,
хотелиерски, сервизни, рекламни, консултантски,
програмни и други услуги, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с ка
питал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Даниел
Цветанов Аврамов.
43879
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 531/2007 регистира едно
лично дружество с ограничена отговорност „Сулей
девелопмент“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Берковица, ул. Люляк 15, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на ценни книги с цел про
дажба, търговско представителство и посредничест
во, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякаква дейност, позволена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., не се ограничава
със срок, със собственик на капитала Ади Сулей и
се управлява и представлява от управителя Николай
Петков Одаджийски.
41245
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Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 530/2007 регистрира дружество
с ограничена отговорност „Джоал ПМ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана,
ул. Марин Дринов 1, с предмет на дейност: кон
султантски услуги във всички области, вътреш
но- и външнотърговска дейност, комисионна и
лизингова дейност, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни и информационни услуги,
извършване в страната и в чужбина на сделки от
всякакъв вид, вкл. да придобива и отчуждава в
съответствие със закона на страната движими и
недвижими вещи, вещни права, да придобива права
от всякакъв вид, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки,
извършване на всички видове дейности и услуги,
незабранени от законите в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., не се ограничава
със срок, със съдружници Петя Николова Кнор и
Милена Райкова Константинова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41246
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 537/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гама – 96“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Монтана, бул. Христо Ботев 43, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собтвено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни и превоз
ни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски сделки, внос, износ, лизинг и всякаква друга
незабранена от закона дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., не се ограничава със срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Андрей Георгиев Петков, Монтана,
бул. Христо Ботев 43.
41247
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 523/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Парин“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Монтана, ул. Гоце Делчев 7, с предмет на
дейност: производство и търговия с промишлени и
непромишлени, вкл. хранителни, стоки на едро и
дребно в страната и в чужбина, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция, транспортна дейност,
комисионна дейност, ресторантьорство и хотели
ерство, автотранспортни, сервизни, строителни,
ремонтни, монтажни, монтьорски услуги, както и
всички други дейности, незабранени от закона. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., не се ограничава със
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Иван Димитров Иванов.
41248
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 525/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Баров – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, ул. Макгахан 8, ет. 1, ап. 2,
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с предмет на дейност: транспорт с леки и товарни
автомобили, авточасти, вътрешна търговия (на едро
и дребно, на консигнация, оказионна, заложна) и
външна търговия (внос, износ, бартерни сделки),
комисионна, спедиционна, лизингова дейност,
дистрибуторство, превозни, туристически, реклам
ни и други услуги, превоз на пътници и товари,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина и други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок и се управлява
и се представлява от едноличния собственик на
капитала Георги Страхилов Ангелов.
41249
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 538/2007 регистрира дру
жество с ограничена отговорност „Ивес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ул.
Свети Климент Охридски 12, вх. Б, ет. 4, ап. 29, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел преп
родажба в първоначален, преработен или суров вид,
комисионна, спедиторска, транспортна, складова,
лизингова дейност, хотелиерска, ресторантьор
ска, т у ристическа, рек ламна, информационна,
програмна и импресарска дейност, дейност на
представителство, митническо представителство,
посредничество и агентство, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт,
производство и търговия с растителна и живо
тинска техника, проектиране, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост и всякакви
други търговски дейности, незабранени от закона
в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок, със съдружници
Иван Макавеев Иванов и Вяра Иванова Иванова
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
41250
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 532/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алба“ – ЕООД, със седаище и адрес на управление
Монтана, ул. Антим I № 1, с предмет на дейност:
продажба на дребно на лекарства и лекарствени
средства съгласно ЗЛАХМ. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се огараничава със срок и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала Албена Орлинова Живкова.
41251
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 517/2007 регистрира едно
лично дружество с ограничена отговорност „Нейл
техникс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление с. Расово, ул. Георги Димитров 77, с предмет
на дейност: проектиране, строително-монтажни
работи, строително-ремонтни услуги на гражда
ни, държавни предприятия и фирми, техническо
ръководство и инвеститорски контрол на обекти,
доставка на машини и съоръжения, фризьорство,
търговско обзавеждане, предприемачество, покупкопродажба на недвижими имоти, покупко-продажба
и ремонт на всякакъв вид автомобили, всякакъв
вид търговска дейност на едро и дребно в страната
и в чужбина, внос и износ, бартерни сделки, рес
торантьорство и хотелиерство, превоз на пътници
и товари, производство, преработка и пласмент на
селскостопанска продукция, продажба на стоки
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собствено производство, търговско представителство
и посредничество, лизинг, сделки с интелектуална
собственост и извършване на всякакъв друг вид
стопанска и търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., не се огра
ничава със срок и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Дебора Уитъл.
41252
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.X.2007 г. по ф.д № 534/2007 регистрира дружество
с ограничена отговорност „Маркови ЦВ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Главанов
ци, ул. Тимок 6, с предмет на дейност: търговия
и услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност
с всякакви разрешени от закона стоки, реекспорт,
бартерни сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
преводи, както и всякаква друга разрешена от за
кона дейност, като дейността на дружеството ще се
извършва в страната и в чужбина. Дружеството е
с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, със
съдружници Цветанка Иванова Маркова и Валери
Рангелов Марков и се управлява и представлява от
управителя Цветанка Иванова Маркова.
41253
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 43/2004 вписва промяна за
„Монт дентал“ – ЕООД: промяна в седалището и
адреса на управление на дружеството от Монтана,
ул. Антим I № 2, ет. 2, в Чипровци, ул. Рила 2,
ет. 1, ап. 1.
41254
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.X.2007 г. по ф.д. № 81/2005 вписва промени за
„Дентал Лабор – А и Т“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление на дружеството от Берковица,
ул. Николаевска 8, ет. 2, на Берковица, ул. Иван
Вазов 10; допуска прилагане на нов дружествен
договор.
41255
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
25.X.2007 г. по ф.д. № 522/2007 вписва прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Мито Велков“ от Мито
Петров Велков на Бисерка Борова Петрова и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Мито
Велков – Бисерка Петрова“ със седалище и адрес
на управление Монтана, ул. Екзарх Йосиф 11.
41256
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
23.X.2007 г. по ф.д. № 401/2007 вписва промени за
„Кипарис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на пред
приятие с фирма ЕТ „Кипарис – Петко Петков“,
Монтана (рег. по ф.д. № 1375/92), като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Кипарис“ – ЕООД.
41257
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2210
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 1095/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Проект 2“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Кочо Чистеменски 26, вх. Б, ет. 7,
ап. 43, с предмет на дейност: търговия на дребно в
аптека с лекарствени продукти, медицински изделия,
добавки към храненето, козметични и санитарно-
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хигиенни средства, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от едноличния соб
ственик и управител Йордан Иванов Тасев.
43163
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2215 от
30.X.2007 г. по ф.д. № 1100/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Виге 999“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Кочо Чистеменски
50, с предмет на дейност: продажба и сервиз на
фискални устройства, покупка на стоки с цел про
дажба в първоначален, обработен или преработен
вид, производство на селскостопански и промишлени
стоки и търговия с тях на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, комисионна, спеди
ционна, складова и лизингова дейност, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски и други услуги, мар
кетингова, вътрешно- и външнотърговска дейност и
всички останали дейности, незабранени от закона, с
капитал 5000 лв. Едноличен собственик е Веселин
Георгиев Комсийски. Дружеството се представлява
и управлява от Веселин Георгиев Комсийски и от
управителя Георги Петров Фиданов, като всеки от
тях може да действа самостоятелно.
43164
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2218 от
30.X.2007 г. по ф.д. № 1103/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Астер“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Главиница, област Пазарджик, ул.
Първа 71, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, информационни,
програмни и интернет услуги, производство на стоки
с цел продажба, превозна, спедиционна, складова
дейност, дейност на търговско представителство,
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туристическа,
импресарска, рекламна, консултантска, външнотър
говска, както и всякаква друга дейност, незабранена
от законите, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик
Айман Ахмед Ал-Сабаг.
43165
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2211 от 30.X.2007 г. по ф.д. № 1117/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кларима“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Панагюрище, ул.
Георги Бенковски 3, с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги и всякаква
друга незабранена от закона търговска дейност, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик Мария Цве
танова Ненковска.
43166
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2221 от 30.X.2007 г. по ф.д. № 1110/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отго
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ворност „Пазарджик Флауърз“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Одрин 30, с предмет на дейност:
оранжерийно производство на цветя, плодове и
зеленчуци, строителство, строително-монтажни
дейности, инвестиции и предприемачество в област
та на строителството, откриване на магазинна и
складова мрежа за развитие на търговска дейност,
външна и вътрешна търговия, търговско представи
телство, лизингова и бартерна дейност, маркетинг и
инженеринг, както и други дейности, незабранени
от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Димитър Петров Шахларски, Стефан
Вангелов Иванов, Велико Савов Савов и Радослав
Кирилов Ламбов и се представлява и управлява от
управителя Димитър Петров Шахларски.
43167
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2222 от
30.X.2007 г. по ф.д. № 1050/2004 вписа в търговския
регистър промяна за „Геопол“ – ООД, Пазарджик:
променя наименованието на дружеството на „Оград
ни системи Геопол“ – ООД.
43168
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2216 от 30.X.2007 г. по ф.д. № 1115/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отго
ворност „Прима – Атанасов“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Велинград, ул. Пионерска
98, с предмет на дейност: търговска дейност във
всички разрешени от закона форми – внос, износ,
реекспорт, представителство, транспортни, туристи
чески, рекламни, строителни услуги, производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки,
производство и изкупуване на селскостопанска про
дукция, ресторантьорство, бартерни сделки, както
и други дейности и услуги, незабранени от закона,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от двамата съдружници Петър Кири
лов Атанасов и Кирил Петров Атанасов заедно и
поотделно.
43169
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2225 от
31.X.2007 г. по ф.д. № 1155/2003 вписа в търговския
регистър промяна за „Ем Пи“ – ООД, Брацигово,
област Пазарджик: заличава съдружника Джорджо
Мартини поради прехвърляне на дружествените
дялове; вписва като съдружник в дружеството ак
ционерно дружество „Булгарконф“ – АД, Пловдив;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителите Луиджи Петричоли и Богинка Ми
ланова Цветкова заедно и поотделно.
43170
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2223 от
31.X.2007 г. по ф.д. № 1083/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Лил“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Септември,
област Пазарджик, Стопански двор, с предмет на
дейност: застрахователно посредничество в качест
вото на застрахователен брокер (след вписване по
реда на чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН), търговско пред
ставителство и посредничество, покупка на ценни
книги с цел продажба, складови сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякаква
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друга дейност, незабранена от законите, с капитал
5000 лв. Дружеството се предствлява и управлява от
едноличния собственик Людмил Петров Габерски.
43171
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагането
по ф.д. № 216/2002 на представения счетоводен
отчет за 2006 г. на „Бианка Велинград“ – ЕООД,
с. Драгиново, област Пазарджик.
43172
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2228
от 31.X.2007 г. по ф.д. № 1098/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бин – 2“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Велинград, ул. Скриеница 18,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, дърводобив, първична и
вторична преработка на дървени материали, тър
говско представителство и посредничество, комиси
онни, спедиционни и превозни сделки, транспортна
дейност, складови сделки, хотелиерски, рекламни,
туристически, програмни, информационни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всички други дейности, разрешени от закона, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Николай Илиев Керин.
43173
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2226 от 31.X.2007 г. по ф.д. № 1118/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ем Ел – 2001“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Панагюрище,
ул. Капитан Галперт 45, с предмет на дейност: по
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, всякаква
друга незабранена от закона търговска дейност, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Панко Луков Узунов.
43174
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2234 от 31.X.2007 г. по ф.д. № 768/2002 вписа в
търговския регистър промяна за „Нитрон“ – ЕООД,
Панагюрище: заличава едноличния собственик и
управител Димитриос Кириакос Лазаридис пора
ди прехвърляне на дружествените дялове; вписва
като едноличен собственик и управител Божидар
Анков Каменов; променя седалището и адреса на
управление на дружеството – София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел, ул. Калояново 14.
43175
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2231 от 31.X.2007 г. по ф.д. № 1119/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена от
говорност „Джи Ем Кей“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Ивайло, област Пазарджик,
ул. Седма 25, с предмет на дейност: строителство,
строителна механизация, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
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ботен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство,
селскостопанско производство и продажба, ресто
рантьорство, транспортна, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програм
на, импресарска дейност или предоставяне на всички
услуги, разрешени от закона, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, външнотърговска дейност, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Костадин Николов
Лучков, Георги Йорданов Илиев и Маргарита Си
меонова Илиева и се представлява и управлява от
управителя Маргарита Симеонова Илиева.
43176
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2180 от
26.X.2007 г. по ф.д. № 14/2000 вписа в търговския
регистър промяна за „Стобог“ – ООД, Велинград:
вписа като съдружник и управител на дружеството
Гералд Сайферт, който ще представлява и управлява
дружеството заедно и поотделно с Богдан Петков
Богданов и Стоян Димитров Тенчев.
43177
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2185 от
26.X.2007 г. по ф.д. № 629/2003 вписа в търговския
регистър промяна за „Агротекс“ – ЕООД, с. Сарая,
област Пазарджик: заличава едноличния собственик
и управител Асен Иванов Павлов поради прехвър
ляне на дружествените дялове; вписва като едноли
чен собственик и управител Димитрийка Асенова
Димитрова, която ще представлява и управлява
дружеството; премества адреса на управление в
с. Сарая, област Пазарджик, ул. Четиринадесета 3.
43178
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2179 от
25.X.2007 г. по ф.д. № 585/2006 вписа в търговския
регистър промяна за „ВМТ Инвест“ – ООД, Пазар
джик: заличава управителя Петър Николов Милев;
вписва като управител на дружеството Димитър
Василев Вакарелски.
43179
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2176 от
24.X.2007 г. по ф.д. № 1093/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Веда
стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски 61, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, производство
и търговия с PVC, алуминиева дограма и панели,
строителство, външна и вътрешна търговия, търгов
ско представителство и посредничество, комисонни,
спедиционни и превозни сделки, туристически
и рекламни услуги, както и всякакви търговски
сделки, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от двамата
съдружници и управители Янко Атанасов Попчев и
Димитър Йорданов Батаклиев заедно и поотделно.
43180
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2172 от 24.X.2007 г. по ф.д. № 1069/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калипсо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Мусала 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
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складова, лизингова дейност на търговско представи
телство, селскостопанско производство и продажба,
ресторантьорство, транспортна, превозна, хотели
ерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност или предоставяне
на всякакви услуги, разрешени със закон, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управля
ва от едноличния собственик и управител Георги
Борисов Атанасов.
43181
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2170
от 24.X.2007 г. по ф.д. № 1080/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ази – 57“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Шейново 10,
ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, производство на селскостопански и
промишлени стоки и търговия с тях на едро и дреб
но, търговско представителство и посредничество,
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, комиси
онна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
превозни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, маркетингова, вътрешно- и външнотърговска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик и
управител Здравка Георгиева Стоянова.
43182
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2174 от 24.X.2007 г. по ф.д. № 1091/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Диса“ – ООД, със седалище и ад
рес на управление Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф
33, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: разкриване
на дрогерии (след получаване на разрешение от
Изпълнителната агенция по лекарствата), покуп
ка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, ресторантьорска,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информа
ционна, програмна, импресарска дейност, транс
портна дейност в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, както и други
дейности, незабранени със закон, както и другите
изискващи се реквизити от Търговския закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Христо Николов Желев и Александър Николов
Гюров заедно и поотделно.
43183
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2175 от 24.X.2007 г. по ф.д. № 1087/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отго
ворност „Имотек“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 19, с
предмет на дейност: търговия с машини и сервиз,
строително-монтажни работи, консултантски услу
ги, инвеститорска и строителна дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски и
рекламни услуги, откриване на агенция за недви
жими имоти, както и всякаква друга дейност, неза
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бранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от управителите Петер
Пешел и Илия Деянов Кехайов заедно и поотделно.
43184
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2158
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 1053/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „А и Д 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Мало Конаре, ул. Петдесет
и седма 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, търговия с плодове и
зеленчуци, покупка на ценни книжа с цел продаж
ба, търговско представителство и посредничество,
външнотърговска дейност, комисионни, складови
сделки, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, спедиционни сделки и услуги в област
та на транспорта, митническо посредничество,
сделки с интелектуална собственост, хотелиер
ски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, консултантски, импресарски услуги,
покупко-продажба на недвижими имоти или други
услуги, откриване на кафе-аперитиви, ресторан
ти, магазини за хранителни стоки, магазини за
промишлени стоки и други магазини в страната
и в чужбина и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон в страната и в чужбина, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Адриана Николова Острева.
43185
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2159
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 1082/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Йоанна – 91“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, бул. Ал. Стам
болийски 41, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
кафетерия, супермаркети и магазини, автосервизна
дейност, комисионни, транспортни, спедиционни и
превозни услуги в страната и в чужбина, таксиме
трова дейност в страната и в чужбина, складова
дейност, ремонт на битова техника, ел. услуги,
строителни услуги, производство, изкупуване и ре
ализация на селскостопанска продукция в страната
и в чужбина, както и с цветя, представителство,
агентство и посредническа дейност на наши и
чуждестранни фирми, рекламна и информационна
дейност, шивашки и плетачески услуги, фризьорство
и козметика, счетоводни и машинописни услуги,
внос и износ на стоки, бартер, реекспорт, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Спас Атанасов Пиперов.
43186
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2160
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 1064/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ферометълс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Варвара, ул. Първа 9, об
ласт Пазарджик, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с позволени със закон стоки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз
на пътници и товари, производство, изкупуване,
преработка и реа лизаци я на селскостопанск и
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произведения, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, производство и търговия с
алкохол и безалкохолни напитки, туристически
услуги, търовия с хранителни и промишлени стоки,
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от едноличния соб
ственик Петър Димитров Андреев.
43187
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2162 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 1086/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Иммо – Трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Пещера, ул. Михаил Такев 2А,
с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж,
обзавеждане и отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми, ресторантьор
ство и хотелиерство и всякакви други незабранени
със закон дейности в страната и в чужбина, с
капитал 5000 лв., със съдружници „М – ойл Трей
динг“ – Австрия, и Хорст Хуфнагл. Дружеството се
представлява и управлява от управителите Франц
Минихмайр и Хорст Хуфнагл заедно и поотделно.
43188
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2164
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 1060/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Хаос – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Гурко 22, с предмет на
дейност: строителство, строителна механизация,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисион
на, спедиционна, складова, лизингова дейност на
търговско представителство, селскостопанско произ
водство и продажба, ресторантьорство, транспортна,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
или предоставяне на всякакви услуги, разрешени
със закон, покупка, строеж или обзавждане на не
движими имоти с цел продажба, външнотърговска
дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството се пред
ставлява и управлява от двамата съдружници и
управители Александър Кузманов Илчев и Мария
Огнянова Загорска заедно.
43189
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2126 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 1075/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Нига
Къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Пазарджик, ул. Лозенград 11, с предмет на
дейност: консултантска, научноизследователска и
образователна дейност, провеждане на квалифика
ционни курсове, социологически проучвания, пред
ставителство на български и чуждестранни фирми,
фондации и организации, посредническа дейност за
наемане и изпращане на работници, специалисти и
учащи се за работа и обучение в страната и в чуж
бина, покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски и туристически
услуги, реклама и маркетинг (услуги, проучвания и
анализ, публикации), информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякакви други сделки и дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., със
съдружници Славчо Димитров Дамянов и Васил
Димитров Дамянов. Дружеството се представлява
и управлява от Славчо Димитров Дамянов.
43190
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2113
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 1486/99 вписа в търгов
ския регистър промяна за „Стоматологичен център
1 – Пазарджик“ – ЕООД, Пазарджик: прехвърля
100 % от капитала от едноличния собственик Об
щина Пазарджик на новия едноличен собственик
„Стоматологичен цент ър“ – ООД, Пазард ж ик,
представлявано от управителя Станка Николова
Колчева.
43191
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2145 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 994/2004 вписа в търговския
регистър промяна за „Немесис България“ – ООД,
гр. Пещера: заличава като съдружник и управи
тел Кристина Андреева поради прехвърляне на
дружествените дялове; променя дружеството на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Немесис“ – ЕООД; вписва като едноличен соб
ственик на капитала и управител, представляващ
дружеството, Василиос Йоаннис Нуфракис.
43192
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2194
от 26.Х2007 г. по ф. д. № 434/2007 вписа в търгов
ския регистър промяна за „Кейбъл – Пан“ – ЕАД,
Панагюрище: заличава от съвета на директорите
изпълнителния член Йордан Асенов Колушки и
вписва като изпълнителен член на СД Тодор Ива
нов Бараков.
43193
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2195 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 323/94 вписа в търговския
регистър промяна за „Астра – Пан“ – ООД, Пана
гюрище: заличава управителя Тодор Иванов Бараков
и вписва като управител Йордан Асенов Колушки,
който ще представлява и управлява дружеството.
43194
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2196 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1104/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ва Ен Ди“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Никола Вап
царов 12, с предмет на дейност: дървопреработка
и производство на мебели, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионна, складова, лизингова,
спедиционна дейност, информационни, рекламни,
туристически услуги, хотелиерство и ресторантьор
ство, транспортна дейност в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
както и друга дейност, незабранена със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик Васил Ни
колов Димитров.
43195
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2206 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1105/2003 вписа в търговския

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

регистър промяна за „Бетонстрой“ – ЕООД, с. Ка
лугерово, област Пазарджик: заличава управителя
Тодор Димитров Петкански и вписва като управител
Георги Борисов Атанасов, който ще представлява
и управлява дружеството.
43196
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2190 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 1116/2007 впи
са в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гюч“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Васил Левски 4, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
търговия с промишлени и оказионни стоки, кафете
рии, хотелиерство, ресторантьорство, строителство,
консултантска дейност, търговия на едро и дребно
с цигари и алкохолни напитки (след получаване на
съответното разрешение), заведения за обществено
хранене, производство, изкупуване и реализация на
всякаква селскостопанска и животинска продукция,
рекламна дейност, изкупуване и реализация на
строителни материали и всякакви други незабра
нени със закон дейности в страната и в чужбина, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Василка Петрова Гюч.
43197
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2186 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1112/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Криси – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Виноградец, област Пазарджик,
ул. Първа 17, с предмет на дейност: пътна помощ,
търговия на едро и дребно, строителство, внос, износ
на стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дей
ност, търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски сделки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Лилия Георгиева Црънчева.
43198
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2203 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1106/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Елвени“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Христо Ботев 53, вх.
Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: счетоводни и
финансови услуги, консултантски услуги, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни
и складови сделки, търговско посредничество и
представителство, превозни сделки в страната и в
чужбина, туристически, информационни, програмни
и импресарски услуги, търговия на едро и дребно,
внос, износ и реекспорт на промишлени и селско
стопански стоки, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Друже
ството се представлява и управлява от едноличния
собственик и управител Венета Стефанова Готева.
43199
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2201 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 1088/2007 вписа в търгов
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ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Братя Ковачеви“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Велинград, ул. Маркови скали 17, с
предмет на дейност: дърводобив и дървопреработва
не, всестранна търговска дейност, посредничество,
счетоводна и рекламна дейност, превози за фирми
и граждани, строително-монтажна и ремонтна
дейност, туристически услуги, хотелиерство и рес
торантьорство, както и други дейности, разрешени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от двамата съдружници
и управители Цветан Атанасов Ковачев и Николай
Атанасов Ковачев заедно и поотделно.
43200
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2202 от
29.Х.2007 г. по ф. д. №1065/2007 вписа в търговския
регистър в дружество с ограничена отговорност
„Тора – Груп“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Пазарджик, ул. Константин Величков 33А,
с предмет на дейност: фитнес услуги, търговия на
едро и дребно със спортни стоки, в т. ч. търговия със
спортни храни и добавки, производство и търговия на
едро и дребно с разнообразни стоки, външнотъргов
ска дейност, търговско представителство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туристическа дейност в страната и в
чужбина, рекламна, програмна, информационна и
импресарска дейност, охранителни и други услуги
в сферата на сигурността, обучение и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от двамата съдружници и управители
Торос Мардирос Ашикян и Радостина Богданова
Богданова заедно и поотделно.
43201
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2187 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1096/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Геовел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Ракитово, ул. Пейо Яво
ров 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, проектантски и
геодезическ и услу ги, ст роителство, откриване
на магазинна и складова мрежа за развитие на
търговска дейност, външна и вътрешна търговия,
рекламни, туристически и информационни услуги,
търговско представителство и посредничество, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Янко Георгиев Чолаков.
43202
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2197 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1113/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Селена стил“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Септември, ул. Малка
Марица 25, с предмет на дейност: производство и
търговия с мебели, продажба на стоки от собствено
производство, откриване на магазинна и складова
мрежа за развитие на търговска дейност, външен
и вътрешен дизайн, външна и вътрешна търговия
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетинг и всяка друга дейност, незабранена
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със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик
и управител Валери Василев Попов.
43203
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2188 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1081/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Д-р Андрей Миков“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление Пазарджик, ул. Георги
Брегов 8, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
търговия с готови лекарствени форми, търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Андрей Христов Миков.
43204
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2208 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 1092/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Де плюс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Димитър Греков 16, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет
на дейност: застрахователно посредничество като
застрахователен брокер (след съответната регис
трация), комисионни, търговско представителни и
търговско посреднически, транспортни, складови,
туристически, хотелиерски дейности и сделки,
производство и покупка на нехранителни и храни
телни, селскостопански, промишлени и други стоки
и вещи, разрешени със закон, с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и
вещи, разрешени със закон, всякакви дейности,
разрешени със закон, като дейностите ще се
осъществяват в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Димитър Цвятков Събев.
43205
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1157 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 611/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Леон – Ама 2003“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Перник, кв. Тева, бл. 18, ап. 3, с
предмет на дейност: строителни услуги и ремон
ти, вътрешнотърговска дейност, транспортна и
таксиметрова дейност, вътрешен и международен
туризъм с всички съпътстващи го дейности и ус
луги (след предварително получаване на лиценз),
селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна,
спедиционна, рекламно-информационна и лизингова
дейност на търговско представителство и посредни
чество, производство и търговия с всякакви стоки и
услуги за населението и стопанството, незабранени
със закон, разкриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви,
вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици
(при спазване на всички нормативни разпоредби
за това) и складова база към тях, хотелиерство,
външноикономическа дейност и външнотърговска
дейност (в рамките на законодателството) в пълен
обем по целия предмет на дейност, автосервиз,
авторемонтни услуги, търговия с нови автомобили
и автомобили втора употреба, покупко-продажба
на авточасти за всякакви автомобили, оборудване
и експлоатация на зали за компютърни игри, ши
вашки и куриерски услуги, колетни пратки (след
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получаване на разрешения и лицензии), с капитал
36 000 лв., със съдружници Мария Димитрова Стоя
нова и Амалия Атанасиос Папайоргу. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от Мария Димитрова Стоянова.
411258
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1152 от
16.X.2007 г. по ф.д. № 607/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Уни
билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Перник, ул. Пенчо Славейков, бл. 20, ап. 18, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, търговско представителство и
посредничество, строителство и ремонтни услуги,
търговия с недвижими имоти, хотелиерски, турис
тически, рекламни услуги, лизинг, както и всякаква
друга дейност в сферата на услугите, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло
Христов Методиев и Петя Филипова Димитрова.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от Ивайло Христов Методиев.
41259
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 1141 от 15.X.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 330/2007 промени за „Д.Л. транс“ – ООД, Радо
мир: премества седалището и адреса на управление
от Радомир, ул. Ивайло 15, в София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 155, ет. 11, ап. 50; вписва промени
в дружествения договор.
41260
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1078 от
3.X.2007 г. по ф.д. № 574/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Колор стил“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Драгичево, ул. Възраждане 20, с
предмет на дейност: извършване и организиране
на разрешените със закон услуги на български и
чуждестранни физически и юридически лица, в т.
ч. авторемонтни и автобояджийски услуги, вътреш
нотърговска дейност – покупка на разрешени със
закон стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
и външноикономическа дейност, търговско пред
ставителство и агентство на български и чужде
странни физически и юридически лица, хотелиерска
дейност (при спазване на установения разреши
телен режим), покупка, обзавеждане и продажба
на недвижими имоти, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари с автомобилен превоз
(при спазване на установения лицензионен режим),
вътрешен и международен туризъм (при спазване
на установения лицензионен режим), комисионна,
спедиционна и складова дейност, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петър
Валентинов Петров. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собстеник на капитала Петър Валентинов Петров.
41261
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1097 от
5.X.2007 г. регистрира по ф.д № 743/2000 промени
за „Пътно поддържане – Перник“ – ЕООД, Перник:
освобождава като управител Росен Петров Миланов;
вписва като управител Валентин Атанасов Петков,
който ще управлява и представлява дружеството.
41262
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1185 от
23.Х.2007 г. по ф. д. № 628/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Червени скали“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий,
бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 29, и с предмет на дейност:
търсене и/или проучване и оценка на находища
на полезни изкопаеми (след предоставяне на раз
решение), осъществяване на концесии за добив на
подземни богатства, скалнооблицовъчни материали
и придобиване право на собственост върху добитите
подземни богатства (след предоставяне на конце
сия), дейности по добив, допроучване, подготовка
за добив, ск ладиране, преработка, обработка,
транспорт и продажба на подземните богатства
и скалнооблицовъчните материали, за които са
предоставени концесии, съхраняване, първична
преработка и ползване на отпадъци от добива на
подземните богатства и скалнооблицовъчните ма
териали, дейности по опазване на земните недра и
рекултивиране на нарушените терени от търсенето,
проучването, добива и първичната преработка на
подземните богатства и скалнооблицовъчните ма
териали, изграждане, управление и експлоатация
на мини и други добивни обекти и инсталации,
геоложка и минна, обогатителна и металургична
дейност, маркетинг, проучване, проектиране, разра
ботване, програмиране, внедряване и експлоатация
на технологии, компютърни системи и системи за
управление на проучването и добива на подземни
богатства, съхранението, обработката и транспор
тирането на всякакви продукти, използване на
ресурсите, които дружеството притежава, за да
изпълнява всякакви услуги, които са във връзка
с постигане на целите му, всякакви сделки с не
движими имоти, търговска дейност в страната и
в чужбина с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност в страната и в чужбина, консултантски
услуги, всякакво строителство и проектиране, мета
лообработване, изкупуване, преработка и реализация
на цветни и черни метали (след предоставянето
на съответното разрешение), както и други дей
ности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
и с едноличен собственик на капитала Стойчо
Петров Стоев. Дружеството е с неограничен срок
или друго прекратително условие и се управлява
и представлява от Стойчо Петров Стоев.
43206
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1183 от
23.Х.2007 г. по ф. д. № 626/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „А
и В комплект“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Кракра, бл. 15, вх. Г, ап. 10,
и с предмет на дейност: монтиране, поддръжка
и ремонт на електроинсталации и оборудване на
сгради и съоръжения, търговия на едро и дребно
с всякакви стоки, комисионна дейност, всякакви
услуги на граждани и фирми, представителство и по
средничество на български и чуждестранни фирми,
външнотърговска дейност в пълен обем, всякаква
друга дейност, незабранена със закон (дейностите
ще бъдат извършвани съобразно разпоредбите на
законодателството, а когато е предвидено издаване
на лиценз или разрешение – след получаването им),
с капитал 5000 лв. и със съдружници Андрей Сте
фанов Аризанов и Валери Александров Никифоров.
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Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от Андрей Стефанов Аризанов и
Валери Александров Никифоров заедно и поотделно.
43207
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1184
от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 627/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговор
ност „Счетоводна къща Бизнес парк юг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Перник, пл.
Кракра Пернишки, бл. 14, вх. Д, ап. 32, и с предмет
на дейност: счетоводно обслужване, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, икономически и данъч
ни консултации, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. и със
съдружници Алла Александровна Калюжная и
Антоанета Иванова Милованова. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от Алла Александровна Калюжная.
43208
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8546 от 18.X.2007 г. по ф.д. № 4493/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дилиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Атон 40, с предмет на дейност:
строителство, проектиране, строителни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, превози на товари в страната
и в чужбина, продажба на стоки на едро и дреб
но – хранителни, промишлени, селскостопански
стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки
от собствено производство, хотелиерски, туристи
чески, фотографски, информационни, програмни,
импресарски услуги и всякакъв вид други услуги,
незабранени от закона, лицензионни, спедиционни,
комисионни, консигнационни, складови и превозни
сделки, търговско представителство и посредничест
во, както и други търговски сделки, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Даниел Иванов Стратиев.
41010
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8525 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 4477/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Астехник
инженеринг България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско
шосе 1, Югоизточна промишлена зона, с предмет
на дейност: търговия и производство на строител
ни материали, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни и складови
сделки, превоз на товари в страната и в чужбина,
превоз на пътници в страната и в чужбина, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, лизинг, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени от закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Валентин Асенов Иванов.
41011
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8527 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 4483/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дуситекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Ду
нав 204, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: сделки
в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни
сделки и реекспорт, производство, изкупуване,
преработка и продажба на едро и дребно на храни
телни, промишлени и селскостопански стоки, стоки
за бита и други вещи, производство на интериорен
текстил – спално бельо, матрачни чаршафи и др.,
производство на медицинско спално оборудване,
изработване на протектори и матрици, търговско
представителство и посредничество, продуцентска,
импресарска, менажерска, издателска и рекламна
дейност, лицензионни, складови, лизингови, кон
сигнационни, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, информационни, програмни и консултант
ски услуги, всякакви други сделки и услуги, неза
бранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Янка
Петрова Галинчева и Бернард Артур Души, които
представляват и управляват дружеството заедно и
поотделно.
41012
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8544 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 4491/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ком софт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Опълченска 22, с предмет на дейност: търговия
и производство на софтуер, търговия и сервиз на
компютри и фискални устройства, други дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Милена Анчова Георгиева и Паун Ангелов
Георгиев и се представлява и управлява от Милена
Анчова Георгиева.
41013
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8524 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 4471/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Еуролекс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Опъл
ченска 1, ет. 2, офис 14, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия, търговско предста
вителство, посредничество и агентство в страната
и в чужбина, извършване на преводи от български
език на чужди езици и от чужди езици на българ
ски език (преводаческа дейност), консултантска
дейност и други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Надя Тодорова
Михайлова и Георги Васков Михайлов, които ще
го представляват и управляват заедно и поотделно.
41014
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8506 от 17.X.2007 г. по ф.д. № 4467/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корал – Г“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Петър Стоев 8, бл. 1310,
ет. 8, ап. 21, с предмет на дейност: търговия с
хранителни стоки, както и с всякакви стоки, не
забранени от закона, недвижими имоти, всякакъв
вид сделки с тях, транспортни услуги в страната и
в чужбина, счетоводни услуги и консултации, тър
говия на едро и дребно, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, лизинг,
комисионна дейност, производство на всякакъв
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вид стоки, както и всякакъв вид дейност и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Славчо Иванов Славов.
41015
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8507 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 4468/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Кавръкови“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ди
митър Талев 77, с предмет на дейност: строителна
дейност, рекламна и издателска дейност, търговия с
промишлени и хранителни стоки, импорт-експорт,
външнотърговска дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Костадинова Кавръкова и Георги Петров Кавръков,
които ще го представляват и управляват заедно и
поотделно.
41016
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8618 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4559/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хризанте
ма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Архитект Камен Петков 10, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с петролни
продукти в страната и в чужбина, производство,
пакетаж и търговия на едро и дребно с хранител
ни и нехранителни стоки, внос и производствена,
търговска, складова, спедиторска, комисионна,
транспортна дейност в страната и в чужбина, про
ектиране, строителство, ремонт, реконструкция и
модернизация на обекти в страната и в чужбина,
хотелиерство, ресторантьорство, туристически,
рекламни и информационни услуги, консултантска
дейност, търговско представителство и посредни
чество, строеж, покупко-продажба на недвижими
имоти и всички други услуги и дейности, които са
разрешени от закона. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Димитрова Георгиева.
41017
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8603 от 19.X.2007 г. по ф.д. № 4516/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Калита“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, бул. Иван Вазов 61, вх. Б, ет. 2,
с предмет на дейност: хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски или други услуги, търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки или други
вещи с цел да ги препродаде в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се предста
влява и управлява от едноличния собственик на
капитала Александр Фьодорович Калита.
41018
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8523 от
17.X.2007 г. по ф.д. № 4373/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „ГБК“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Александър Стамболийски 41, ет. 5, ап. 13, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, внос и износ, продажба
на стоки от собствено производство, търговия
със строителни материали, електроматериали,
търговско представителство и посредничество, из
граждане на електроинсталации, автоматизация на
технологични процеси, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, консултантски, хотелиерски, ту
ристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, всички под формата
на предприятие, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг и
други дейности и услуги, незабранени със закон или
с друг нормативен акт. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Борисов Калинов.
41019
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8566 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 4489/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Беърс
леър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 53, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредни
чество и агентство, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна
и рекламна дейност, издателска дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Жаклин Хоуксуел.
41020
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8521 от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 4239/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дента Лимар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Георги Байданов 8, с предмет на дейност: продажба
на апаратура и консумативи за денталната меди
цина и зъботехника, организация на практическо
обучение на дентални лекари и зъботехници, тър
говско представителство и посредничество, както
и всякакви други дейности в страната и в чужбина,
разрешени от националното законодателство. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Лилия Иванова Джуркова и Мария
Георгиева Маринова, които ще го представляват и
управителят заедно и поотделно.
41021
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8509
от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 4478/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ди
енди – фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хаджи Гьока Павлов 26,
бл. 245, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени средства и консумативи.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния соб
ственик на капитала Даниела Николова Дачева.
41022
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8646 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 4542/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Омега строй“ – ООД,

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Булаир 4, с предмет на дейност: проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посред
ничество, превозни, спедиционни и комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и
информационни усл у ги, т ъргови я – външна и
вътрешна, със строителни материали, проектира
не, строеж и узаконяване на промишлени стоки,
както и всякакви дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Бойчев
Маринков, Георги Петров Велев, Петър Кирилов
Кашев и Светослав Цветанов Начев, които ще го
представляват и управляват заедно и поотделно.
41023
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8621
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 4300/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „ХИП
газ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Западна 39, ет. 1, с предмет на дейност:
автосервизни услуги, търговия с авточасти, нефт,
петролни продукти, ремонт и поддръжка, внос,
износ, монтаж и демонтаж на газови инсталации за
автомобили и резервни части за тях, управление на
имоти, маркетинг, лизингова дейност, производство,
търговия и услуги, откриване на магазини, складове,
заведения за обществено хранене, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, изкупуване, преработка,
производство и търговия със селскостопанска про
дукция, търговия с храни и консумативи за домашни
любимци, производство и търговия с перилни и
почистващи препарати, санитария, парфюмерия
и козметика, търговия с хранителни продукти,
алкохол и цигари (след получаване на съответно
разрешение), търговия с облекло, извършване на
всички видове услуги, незабранени с нормативен
акт, предприемачество, покупка, строителство,
вътрешни ремонти, обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос-износ и реекспорт на
хранителни и други стоки, рекламна, консултантска
и издателска дейност, спедиционна, транспортна,
превозваческа, складова и лизингова дейност, орга
низиране на съвместни производства, както и всяка
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Христо Кирилов Сираков.
41024
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8508 от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 4469/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „АИМ транс
порт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 3, вх. Б, ет. 8, ап. 22, с
предмет на дейност: автотранспортна и спедитор
ска дейност в страната и чужбина, международни
и вътрешни превози на стоки и лица, търговска
дейност в страната и чужбина – импорт, експорт,
реекспорт на стоки, внос и износ на промишлени
и непромишлени стоки, хотелиерство и ресторан
тьорство, търговско посредничество и представи
телство, комисионни сделки, лизингови сделки,
всички останали търговски дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Атанас Иванов Младенов.
41025
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 8573 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 4460/2007 вписа акционер
но дружество „Експо парк“ – АД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, бул. Руски 15А,
с предмет на дейност: придобиване, изграждане и
експлоатация на недвижими имоти, земя и вещни
права върху тях, строителство и строително пред
приемачество, в т. ч. проектиране, обзавеждане и
оборудване на строителни обекти с администра
тивен и друг обслужващ характер, посредническа,
представителска и консултантска дейност, както и
всички останали дейности, незабранени със закон,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя пои
менни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., със съвет на директорите в състав: Арон
Самуил Герон – председател, „Дарой“ – ЕООД,
София – зам.-председател, Пламен Цветков Пан
чев – изпълнителен директор, и Шарон Зузов
ски – изпълнителен директор, и се представлява
и управлява от Пламен Цветков Панчев и Шарон
Зузовски заедно.
41026
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8567 от 18.Х.2007 г. по ф. д. № 4496/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мадик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление Пловдив, ул. Иглика 2, с предмет на дейност:
всякакъв вид строителна дейност, продажба на
стоки на едро и дребно, търговско представи
телство и посредничество, комисионни сделки,
лизинг, складова дейност, стоков контрол, както
и всички останали сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Любомир
Недельов Каранешев.
41027
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8624 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 4519/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Файнлайн
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Сан Стефано 52, бл. А,
ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представи
телство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, покупкопродажба и сделки с недвижими имоти, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство и търговия със строителни материали,
хотелиерство, ресторантьорство и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се предста
влява и управлява от едноличния собственик на
капитала Саймон Ричард Матю Уолкър.
41028
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8627 от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 4524/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Керастайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Пловдив, ул. Бадемите 17, ет. 5, ап. 54,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
посреднически и комисионерски услуги, счето
водни услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство, посред
ничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и чужбина, хотелиерство и ресто
рантьорство, изготвяне и защита на бизнеспроекти
и бизнеспланове, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с движи
ми и недвижими имоти, всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ирина Недева.
41029
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8742 от
24.X.2007 г. по ф.д. № 4569/2007 вписа еднолично
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „Фам и
лес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Раковски, ул. Яко Яковски 59А, с предмет на
дейност: производство и търговия на едро и дребно
с всякакви стоки, внос-износ на всякакви стоки
със складова мрежа в страната и в чужбина и
магазини, хотелиерство и ресторантьорство с кух
ненска продукция и всякакви напитки, туризъм на
местни лица и чужденци в страната и в чужбина,
таксиметрова дейност, транспортна дейност с лек,
автобусен и товарен транспорт, маркетинг, търгов
ско представителство и посредничество, рекламна
и лизингова дейност, както и всякаква търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Йозов Лесов.
43251
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 8712
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 772/2005 вписа промени
за „Екселсиор инвест“ – ЕООД: премества адреса
на управление в Пловдив, ул. Полковник Бонев 1;
вписа промяна в учредителния акт.
43252
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8706
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 1523/97 вписа промени
за „Есетра – комерс“ – ЕООД: вписа едноличния
собственик на капитала Атанас Ангелов Чобанов
като управител; дружеството ще се представлява
и управлява заедно и поотделно от управителите
Атанас Ангелов Чобанов и Катюша Христева Ди
митрова.
43253
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8701
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 71/2007 вписа промени
за „Парти – Гери“ – ЕООД: заличава Радостина
Димитрова Гарфалска като едноличен собственик
на капитала и като управител на дружеството;
вписа като едноличен собственик на капитала и
управител Гергана Иванова Марчева; вписа нов уч
редителен акт, подписан от едноличния собственик
на 10.Х.2007 г.; дружеството ще се представлява и
управлява от Гергана Иванова Марчева.
43254
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8682 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4533/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Узи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
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ул. Иларион Макариополски 68, ет. 7, ап. 20, с
предмет на дейност: вътрешен и международен
транспорт, търговия на едро и дребно с всякакви
стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, ин
формационни, програмни, импресарски или други
услуги, сторителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство на стоки с
цел продажба, представителство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юри
дически лица, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Явор Танчев Узунов.
43255
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8690
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 4571/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Мре
жа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, пл. Кочо Чистеменски 5, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: внос и износ, производство
и търговия със стоки и услуги, външнотърговска
дейност, импресарска дейност, търговско представи
телство на български и чуждестранни фирми, посред
ничество, маркетинг и мениджмънт, комисионна,
спедиторска, превозна дейност, покупко-продажба
и посредничество при покупко-продажба и наемане
на недвижими имоти, вътрешно обзавеждане и ди
зайн на жилищни, ресторантски, хотелски и други
помещения и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Зарков Хасърджиев.
43256
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8697 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4575/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Велп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Македония 55, ет. 4, ап. 23, с предмет на дей
ност: всякакви строежи и проучвания, наблюдения и
изпълнение по обществени и частни обекти, сделки
с недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови и сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни или други услуги, както
и упражняване на всякаква дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Велислав Видолов Пачев.
43257
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8683 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4534/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антиджи
машин“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Капитан Райчо 42, ет. 5, ап. 27,
с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги в страната и в чужбина, внос и
износ, търговия със стоки на едро и дребно, тър
говско представителство, комисионерство в стра
ната и в чужбина, посредничество, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Илиян Иванов Терзиев.
43258
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8688
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 4555/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Дани
во“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Копривщица 3, ет. 6, ап. 16, 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, продажба на тютюневи изделия и
алкохолни продукти (след получаване на съответните
лицензии), производство и търговия с промишлени
стоки и хранителни продукти, рекламни и други
услуги, търговско представителство, посредничество
и дистрибуция на български и чуждестранни физи
чески и юридически лица в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мариана
Йорданова Якимова.
43259
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8543 от 18.X.2007 г. по ф.д. № 4488/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Киси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 53, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредни
чество и агентство, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна
и рекламна дейност, публикуване и издателска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от еднолич
ния собственик на капитала Джули Доун Мууни.
41030
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8629 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4550/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алая пропър
ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Кочо Чистеменски 5, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: внос и износ, производство
и търговия със стоки и услуги, външнотърговска
дейност, импресарска дейност, търговско предста
вителство на български и чуждестранни фирми,
посредничество, маркетинг и мениджмънт, коми
сионна, спедиторска, превозна, покупко-продажба
и посредничество при покупко-продажба и наемане
на недвижими имоти, вътрешно обзавеждане и ди
зайн на жилищни, ресторантски, хотелски и други
помещения и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петя Борисова Хасърджиева.
41031
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8569 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 4501/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Киманов
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Раковски, ул. София 8, с предмет на дейност:
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина,
внос-износ на стоки, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, логистика, търго
вия с недвижими имоти, сторителство, търговско
представителство, посредничество, комисионерство,
туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьор
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ство, както и всякакъв друг вид услуги и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Младен Богданов Киманов.
41032
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8616 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4443/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Марина груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Петко Д. Петков 64, ателие 1, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
ресторантьорство, хотелиерство, посредническа и
комисионерска дейност, аранжиране, интериорни,
екстериорни и дизйнерски услуги, рекламна дейност,
всякакъв вид дейност и услуги и всякаква друга
неразрешена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Владин Маринов Иванов и Преслава Георгиева
Иванова, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
41033
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8550 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 1876/2006 вписа промени за
„Братя Калайджиеви и Ко“ – ООД: освобождаване
на Борис Иванов Калайджиев, Петър Иванов Калай
джиев и Чавдар Петров Пенчев като съдружници;
заличаване на Пламен Драганов Драганов като
управител на дружеството; едноличен собственик на
капитала на дружеството и управител е Валентин
Стоянов Миладинов; промяна на фирмата на дру
жеството на „Братя Калайджиеви и Ко“ – ЕООД;
приемане на учредителен акт; дружеството се уп
равлява и представлява от управителя Валентин
Стоянов Миладинов.
41034
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3267 от
17.IV.2007 г. по ф.д. № 10965/92 вписа продажбата
на предприятие с фирма „Деливан – Минчо Йозов“
от едноличния търговец Минчо Йозов Деливански
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Деливан“ – ЕООД.
41035
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6400
от 30.VII.2007 г. по ф.д. № 6172/95 вписа промени
за „Елис – 95“ – ЕООД: допълва се предмета на
дейност със: „превод от български на чужди езици
и от чужди езици на български – преводаческа
дейност“; промяна в учредителния акт.
41036
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 495
от 23.I.2006 г. по ф.д. № 1042/96 вписа промени
за „Енетон“ – ЕООД: заличаване на Даниела Ге
оргиева Дамянова като едноличен собственик на
капитала и като управител на дружеството; нов
едноличен собственик на капитала и управител на
дружеството е Веселка Димитрова Дункова; нов
учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от Веселка Димитрова Дункова.
41037
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 20.II.2006 г. допуска прилагането по
ф.д. № 2623/97 на представения годишен счетоводен
отчет за 2003 и 2004 г. на „Прити – В“ – ЕООД.
41038
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3411
от 30.V.2006 г. по ф.д. № 4889/97 вписа промени
за „Перспектива“ – ЕООД: приемане на Георги
Стоянов Гигов за съдружник и избирането му за
управител; промяна на фирмата на дружеството на
„Перспектива и партньорство“ – ООД; нов предмет
на дейност: производствена, вътрешно- и външнотър
говска дейност, строителна и транспортна дейност
в страната и в чужбина, търговско посредничество,
представителство, агентство, услуги, консултантски,
спедиторски, туристически и турагентски, рекламни,
импресарски, маркетинг, лизинг, както и всички
дейности, незабранени от закона и подзаконовите
нормативни актове, приемане на дружествен до
говор. Дружеството се управлява и представлява
от управителите Пламен Димов Начев и Георги
Стоянов Гигов заедно.
41039
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8548 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 4498/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Магео“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 198, вх. Г, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, вкл. внос и износ на промишлени стоки,
проектиране, интериор и екстериор, консултантски
и дизайнерски услуги, търговска дейност, производ
ство на мебели и облекла и търговия с тях, както и
с всякакви средства за производство и технологии
за тях, както и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Георги Веселинов
Демирев и Мая Петрова Филипова и се предста
влява и управлява от Георги Веселинов Демирев.
41040
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8615 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4552/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „ПБГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Митрополит Панарет 31А, с предмет на дейност:
вът решна и външна т ъргови я, консул тан тск и
услуги, посредничество и маркетинг, рекламноинформационна и издателска дейност, транспорт,
посредническа дейност по наемане на работа на
български и чуждестранни граждани в България
и/или в чужбина, професионално обучение и ква
лификация, вътрешен и международен туризъм,
сделки с ноу-хау и интелектуална собственост,
производство и преработка на стоки, Интернет
услуги, изработка и поддръжка на Интернет стра
ници, търговско представителство на физически и
юридически лица, дистрибуция и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се предста
влява и управлява от едноличния собственик на
капитала Петя Благоева Граматикова.
41041
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8649 от 22.X.2007 г. по ф.д. № 4545/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хом – Си“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 3,
офис 10, с предмет на дейност: всякакъв вид строи
телна дейност, продажба на стоки на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, лизинг, складова дейност,
стоков контрол и всички останали сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Валентинов Йонов.
41042
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8648
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 4553/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Джи Ес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Пере Тошев 2, с предмет на дейност: търговия с
телекомуникационни продукти и услуги и друга
търговска дейност, разрешена от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Мария Генова Цолова и Борис Иванов
Кавръков, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
41043
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с ре
шение № 8716 от 23.X.2007 г. по ф.д. № 3773/2003
вписа промени за „Колхида“ – ЕООД: промяна на
седалището и адреса на управление София, ул. Княз
Борис I № 15; промяна името на фирмата на „Кол
хида – БГ“ – ЕООД; промени в учредителния акт.
41044
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8535 от
18.X.2007 г. по ф.д. № 4096/2003 вписа промени за
„Солар инвест“ – ООД: освобождава и заличава
Светлозар Стойков Гатев и Лилия Иванова Гате
ва като съдружници и управители; приемане на
Ирина Светлозарова Гатева, Петя Огнянова Лесова
и Костадин Петков Демирев за съдружници и из
бирането им за управители; промяна на фирмата
на „Ен Ем Ер“ – ООД; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява от
Ирина Светлозарова Гатева, Петя Огнянова Лесова
и Костадин Петков Демирев заедно и поотделно.
41045
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8601 от 19.X.2007 г. по ф.д. № 4395/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Д. З. Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Червен, ул. Бачо Киро 16, с предмет
на дейност: производство и търговия с мрамор и
мраморни изделия, рекламна дейност, търговска
дейност от всякакъв вид, внос-износ на стоки, вън
шнотърговска дейност, търговско посредничество и
представителство, както и всички други дейности,
позволени от закона. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Давид Заммит.
41046
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8619 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4544/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „НБН“ – ООД, със седали
ще и адрес на управление Пловдив, бул. Копривщица
41А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: обучение
на водачи на моторни превозни средства, външна
и вътрешна търговия, проектиране, строителство,
монтажна и ремонтна дейност, посредничество,
комисионерство и търговско представителство в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
транспорт, ресторантьорство, хотелиерство, турис
тическа и туропертаорска дейност в страната и в
чужбина, дизайн, маркетинг и рекламна дейност,
производство и монтаж на алуминиева, дървена и
PVC дограма, консултантски, ксероксни и машино
писни услуги, производствена, складова, спедиторска
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Нанков Нанков, Александър Иванов Бояджиев и
Станислав Николаев Найденов, които ще предста
вляват и управляват заедно и поотделно.
41047
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8611 от 19.X.2007 г. по ф.д. № 4405/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Старки импорт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Драва 1, с предмет
на дейност: внос и продажба на едро на слухови
апарати и консумативи за тях (след издаване на
разершение по закон), внос и продажба на едро
на други медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения, предназначени за
хора с увреждания (след издаване на разрешение
по закон), всякакъв друг вид търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Старки България“ – ЕООД, Пловдив,
и се управлява и представлява от управителя Иван
Владимиров Касабов.
41048
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с ре
шение № 8713 от 23.X.2007 г. по ф.д. № 4470/2007
вписа промени за „Петрова консулт“ – ООД: про
мяна на седалището и адреса на управление София,
ул. Рачо Димчев 1, вх. Б, ет. 5, ап. 10; промяна в
дружествения договор.
41049
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8732 от 24.X.2007 г. по ф.д. № 4580/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тода инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 142, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външ
ноикономическа дейност, търговия със санитарни
продукти – оборудване на санитарни помещения,
рекламна, строителна, издателска, маркетингова и
проучвателна дейност, всякакви услуги – посред
нически, консултантски, комисионерски, ремонтни,
спедиторски и транспортни, всякаква дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Тотка Жекова Минчева.
43240
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8687 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 4282/2006 вписа промени за
„Кристиан“ – ЕООД: вписа нов адрес на управление
на дружеството: ул. Полковник Бонев 1 в Пловдив;
вписа промяна в учредителния акт.
43241
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8708 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 4615/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ен Би Джи фууд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Янко Сакъзов 23, с предмет на дейност: франчайзинг
и факторинг, консултантска дейност, финансови
анализи и оценки, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни физически и юридически лица, маркетинг и
мениджмънт, сделки в страната и в чужбина, вкл. с
права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау
и всякакви обекти на интелектуалната собственост,
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ръководство на търговски сделки, търговско упра
вление, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Надя Богданова
Георгиева и Борислава Миткова Бонева и се пред
ставлява и управлява от Надя Богданова Георгиева.
43242
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8731 от
24.X.2007 г. по ф.д. № 4601/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бандак ком
пани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Бряст 15, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност с
всякакви стоки на промишлеността, производство
и търговия с петролни продукти, природен газ и
деривати, внос и износ, изграждане и експлоата
ция на газостанции и бензиностанции, проучване,
проектиране, строителство, ремонт и реконструк
ция на промишлени, търговски, административни
и жилищни сгради и съоръжения, проектиране,
изграждане и експлоатация на фабрики, заводи и
други промишлени обекти, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство и търговия със строителни матери
али и елементи за строително-монтажна дейност,
търговско представителство и посредничество,
лизингова, комисионна, спедиционна и превозна
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, турис
тически, рекламни и информационни услуги, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон (след издаване на лиценз или разрешение,
когато се изисква от закона). Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Антон Мишел Джадалла Албандак.
43243
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8740 от
24.X.2007 г. по ф.д. № 4567/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Ти Зи Пи – ауто
системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, бул. Марица 112, с предмет на
дейност: вътрешно- и външноикономическа дейност,
рекламна дейност, ресторантьорство, строителна,
издателска, маркетингова и проучвателна дейност,
всякакви услуги – посреднически, консултантски,
комисионерски, ремонтни, спедиторски и транс
портни, всякакви 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 Тодор За
прянов Петков.
43244
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8696 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 4574/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пет – Пак
69“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Войсил, ул. 25 № 1, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с позволени със закон стоки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, преработка
и реализация на стоки за бита и промишлеността,
обмен на валута, туристически, посреднически и
агентски услуги, търговия с хранителни и промиш
лени стоки, други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петка Георгиева Митова.
43245
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8668
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписа промени
за „УБМ Марица“ – ЕООД: освобождава Мартин
Йозеф Льокер като управител на дружеството;
променя фирмата на дружеството на „Логистика
Марица“ – ЕООД; вписа промяна в учредителния
акт; дружеството ще се управлява и представлява от
другия управител Галина Александрова Бакърова.
43246
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8741 от 24.X.2007 г. по ф.д. № 4568/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боди – бюти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Захари Стоянов 9, с пред
мет на дейност: търговия с козметични продукти,
с всякакви хранителни стоки, стоки за бита, про
изводство и разработка на козметични продукти,
производство и търговия в областта на леката,
хранително-вкусовата промишленост, селското
стопанство, внос и износ, вътрешен и междуна
роден туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
посредническа, комисионна, спедиционна, такси
метрова, превозна, лизингова, външнотърговска
дейност и услуги, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон (след снабдяване
с необходимите разрешителни и лицензии за всяка
една от тях). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Андрей
Добрев Добрев.
43247
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8681
от 23.X.2007 г. по ф.д. № 4532/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Биг
Ван“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 208, вх. В, ет. 4, ап. 13,
с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени, селскостопански, хранителни и битови
стоки, експорт, импорт и реекспорт, монтажна и
сервизна дейност, транспортни превози и услуги в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, вътрешен и международен ту
ризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Николов Демирев.
43248
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8738 от
24.X.2007 г. по ф.д. 4565/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Маринела ММ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Васил Ихчиев 1, с предмет на дейност: услуги
със следния характер: фризьорство, козметика,
маникюр, масажи, солариум, вътрешна и външна
търговия с разнообразни стоки, организиране и
провеждане на курсове за обучение по фризьорство
и козметика, електромонтажни дейности, отчитане
на измервателни уреди, електропроектиране, ор
ганизиране и провеждане на курсове за обучение
по охрана, безопасност и хигиена на труда, изда
ване на удостоверения за квалификационна група
по безопасност на труда, както и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Мирослава Владиславова Савева
и Мъйно Вълев Пухов, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
43249
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8723 от
23.X.2007 г. по ф.д. № 4490/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Валенти
на – 95“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 277, вх. Б, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: търговия в страната и
в чужбина, вносно-износна дейност, внос и износ
на всякакви стоки, посредничество в страната и в
чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, транс
портни и спедиторски услуги в страната и в чужбина,
рекламна и издателска дейност, комисионерски и
бартерни сделки, представителство в страната и в
чужбина, агентство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Василев Вълков.
43250
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8626 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4522/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Беши“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Липникт 3, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, търговия с полу
фабрикати и готови изделия в страната и в чужбина,
външнотърговска дейност – внос и износ, бартер,
реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни
и други услуги, покупка, строеж и/или обзавеж
дане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг
и всякакви други търговски сделки и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Фанка Иванова Бешикова.
41050
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8610 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 4536/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мартита“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 310, вх. Б, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: консултанстка дейност, езикови преводи,
текстообработка на документи, търговско предста
вителство и посредничество, издателска дейност,
както и всякакъв друг вид дейност, сделки и услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марта
Антонова Янева и Румяна Георгиева Янева, които
ще представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
41051
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8592 от
19.X.2007 г. по ф.д. № 438/2006 вписа промени за
„Боулинг билд“ – ООД: освобождаване на Илиян
Райчев Райчев като съдружник и заличаването
му като управител на дружеството, приемане на
Радослав Атанасов Иванов за съдружник, избиране
на Емил Георгиев Найденов и Светослав Ясенов
Карамитев за управители; нов адрес на управле
ние – ул. Менделеев 2А в Пловдив; промени в дру
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жествения договор; дружеството се представлява и
управлява от управителите Емил Георгиев Найденов
и Светослав Ясенов Карамитев заедно и поотделно.
41052
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8577
от 18.X.2007 г. по ф.д. № 3624/2005 вписа проме
ни за „Техноинвент“ – ЕООД: освобождаване на
Живко Костадинов Папучаров като урпавител на
дружеството; избиране на Аксиния Димитрова
Папучарова за управител, която ще управлява и
представлява дружеството.
41053
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8598
от 19.X.2007 г. по ф.д. № 3183/2005 вписа проме
ни за „Имекс – ДТП“ – ООД: освобождаване на
Георги Василев Владев като управител; избиране
на Перо Иванов Кънчев за управител; промяна
на адреса на управление на дружеството на ул.
Богомил 23, ет. 6, ап. 18; промени в дружестве
ния договор; дружеството ще се представлява и
управлява от Жилбер Ноел Дели и Перо Иванов
Кънчев поотделно.
41054
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8653
от 22.X.2007 г. по ф.д. № 1731/2006 вписа проме
ни за „Фреш лоджик“ – ООД: освобождаване на
Венцислав Константинов Георгиев и Жорж Вален
тинов Веселинов като съдружници в дружеството;
едноличен собственик на капитала на дружеството
е „Импала инвест Б.В.“, Холандия; ново наимено
вание на дружеството – „Фреш лоджик“ – ЕООД;
приемане на учредителен акт; дружеството се уп
равлява и представлява от управителя Станимир
Жеков Жеков.
41055
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8634 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4556/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Фреш ауто“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Филип
Македонски 82, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
транспортна и спедиционна дейност в страната и в
чужбина, откриване и стопанисване на автомивки,
внос и търговия на леки и товарни автомобили,
внос и търговия с авточасти, ремонтни дейности
на автомобили и авточасти, вулканизатор, както
и всякакъв друг вид дейности, сделки и услуги,
незабранени от законодателството на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Иванова
Лечева и Екатерина Вълчева Пепелешева, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
41056
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8600
от 19.X.2007 г. по ф.д. № 4138/2003 вписа промени
за „Каел“ – ООД: избиране на Лъчезар Андонов
Андонов за управител на дружеството; промени в
држествения договор; дружеството ще се предста
влява и управлява от Красимир Теофилов Манчев
и Лъчезар Андонов Андонов заедно и поотделно.
41057
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8512
от 17.X.2007 г. по ф.д. № 6/97 вписа промени за
„Ай Ти Ди нетуърк“ – АД: заличава досегашните
членове на СД; избира нови членове на СД: Иво
Теодоров Димитров – изпълнителен директор, Дан
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чо Стоянов Бандов и Стоил Панайотов Тодоров, и
се представлява от изпълнителния директор Иво
Теодоров Димитров.
41263
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2973 от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 565/2003 промени за „Данц“ – ЕООД: премества
адреса на управление на пл. Хан Кубрат 1, комплекс
„Балкан“, ет. 2, стая 217.
43282
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2900 от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 255/2004
промени за „Амбулатория за първична извънбол
нична стоматологична помощ – индивидуална
практика – Д-р Ангелова – стоматолог“ – ЕООД:
променя наименованието на: „Амбулатория за
първична извънболнична дентална помощ – ин
дивидуална практика – Д-р Ангелова“ – ЕООД;
в предмета на дейност заменя думата „стоматоло
гична“ с „дентална“.
43283
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2901 от 15.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1031/2004 промени за „Цвят – нова“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Алексан
дровска 54.
43284
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2999 от 23.Х.2007 г. по ф. д.
№ 399/2005 промени за „Р и Б инвестмент“ – ЕООД:
вписва като съдружник Михаил Лвович Шелипов;
дружеството продължава дейността си като „Р и
Б инвестмент“ – ООД; премества адреса на упра
вление на ул. Рила 9.
43285
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2898 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 744/2005 промени за „Креми“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Емил Цветанов Цанков;
вписва като съдружник и управител Севда Иванова
Цанева; дружеството се управлява и представлява
от двамата управители Красимир Пенев Цанев и
Севда Иванова Цанева заедно и поотделно.
43286
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2899 от 15.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1236/2005 промени за „Сека“ – ООД: вписва като
управител Ридван Риджаи Ахмед; дружеството се
управлява и представлява от двамата управител Якуп
Четин и Ридван Риджаи Ахмед заедно и поотделно.
43287
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2526 от 26.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 404/2006 промени за „Монолит ВМ“ – ООД:
заличава като управител Бонка Димова Иванова;
дружеството се управлява и представлява от упра
вителя Детелина Георгиева Витанова.
43288
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2469 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1063/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стефани – Алексиева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар
Освободител 140, бл. ЦЮР – 2, вх. В, ет. 6, и с
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предмет на дейност: лаборатория по отопление
и вентилация (ОВ), за която е налице лиценз от
съответния държавен орган, електротехнически
дейности; производство и търговия с промишлени и
хранителни стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, импорт, експорт, реекспорт, бартерни,
насрещни, компенсационни и други външнотъргов
ски сделки и търговски сделки на територията на
страната, както и разкриване и експлоатация на
обекти за търговска дейност, експертна дейност по
европейско техническо законодателство; експерт
на дейност по НАССЕР – системи за контрол на
критическите точки в кухините на заведенията за
обществено хранене; вътрешен и външен туризъм
с всички съпътстващи го дейности, туроператор
ска, хотелиерска и рекламна дейност, компютърни
технологии и продукти. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Стефанка
Петрова Алексиева.
43289
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2213 от 6.VIII.2007 г. по ф.
д. № 1010/2007 дружество с ограничена отговорност
„Еврострой 2007“ – ООД; със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Солун 23, с предмет на дейност:
строителство, ремонт и реконструкция, обзавеждане
на сгради с цел продажба, туризъм и хотелиерство,
транспортна дейност, спедиция, производство и
търговия със суровини, материали, полуфабрикати,
машини, съоръжения и резервни части, местно
производство и от внос; изкупуване и преработка
на селскостопански и други суровини; реализация
на вътрешния пазар и износ на продукция, готови
изделия и други стоки; обменни, реекспортни,
бартерни, компенсационни, лизингови и други
специфични сделки, операции и посреднически,
представителски, търговско-спедиторски услуги,
маркетинг и реклама, инвестиционна дейност, при
спазване на особените за всяка отделна дейност
изисквания на закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Радослав Стоянов Кирилов и Теодор Валентинов
Арнаудов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43290
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2971 от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1132/2004 промени за „Евро билидинг“ – ООД:
премества адреса на управление на пл. Хан Кубрат
1, комплекс Балкан, ет. 2, стая 217.
43880
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2975 от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 737/2002 промени за „Скалма“ – ЕООД: пре
мества адреса на управление на ул. Мидия Енос
7, бл. Тополница, ет. 8, п. к. 47; заличава като
управител Михаил Йорданов Стойчев; вписва като
управител Атанаска Михайлова Стойчева, която ще
управлява и представлява дружеството.
43881
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2963 от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 730/2005 промени за „Блянкар Русе“ – ЕООД:
заличава като управител Жан Мишел Филип
Мартенс; вписва като управител Мартен Мишел
Беноат Рейнар.
43882
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2984 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 4334/92 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Фикрет Даудов – Деси“ от едноличния търговец
Фикрет Даудов Раимов на Денис Фикретов Даудов и
го вписа като едноличен търговец с фирма „Фикрет
Даудов – Деси – Денис Даудов“.
43883
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3000 от 23.Х.2007 г. по
ф. д. № 1077/2004 промени за „Арт стил“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление във
Варна, ж. к. Младост, бл. 116, вх. 9, ап. 1.
43884
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3155 от 10.ХII.2004 г. по ф. д.
№ 1077/2004 дружество с ограничена отговорност
„Арт стил“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, ул. Петър Берон 38, вх. В, ет. 1, и с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговска
дейност, проектиране, строителна и ремонтна дей
ност, посредническа, комисионна и консултантска
дейност, продуцентска, маркетингова и рекламна
дейност, сделки и търговия с недвижими имоти,
транспортна и спедиторска дейност със собствен и
нает транспорт, ресторантьорство и хотелиерство,
производство и търговия със строителни продукти,
нефт и петролни продукти, внос, износ, бартерни
сделки и реекспорт със стоки и услуги от предмета
на дейност, както и всякаква друга дейност, разре
шена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Александър
Иванов Кулин и Ростислав Ненов Цонев и се уп
равлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
43885
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2975 от 4.I.2006 г. по ф. д.
№ 1213/2005 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Амбулатория за първична извънболнична
стоматологична помощ – Д-р Хинков“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Васил
Априлов 1, вх. Б, ет. 3, и с предмет на дейност:
специализирана извънболнична медицинска по
мощ по стоматология – индивидуална практика,
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“, и т. 2, буква
„а“ от ЗЛЗ, диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, профилактика, предписване
на лабораторни и други изследвания, предписване
извършването на медицински дейности и манипу
лации под собствен контрол и отговорност, пред
писване на обема и вида домашни грижи и помощ
за болни, на лекарства, превързочни материали и
медицински пособия, извършване на експертиза за
временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол
и полагане на грижи за физическото и психическото
развитие на лица до 18 г. и възрастни, дейност по
здравна промоция и профилактика, вкл. профилак
тични прегледи, издаване на документи, свързани
с дейността, насочване на пациенти за консулта
тивна и болнична помощ, наемане на други лица
съобразно обема и нуждите на лечебната дейност,
търговски сделки за нуждите на осъществяваната
медицинска дейност и за обслужване на пациентите
и всякакви други дейности, подпомагащи основната
дейност, незабранени със закон. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Петър
Росенов Хинков.
43886
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1698
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 940/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Меди
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Сливен, ул. Иван Вазов 13-Б-2, с предмет
на дейност: внос и износ на медицински изделия,
принадлежности и консумативи, всякакъв вид
търговска дейност, както и всякакви дейности и
услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Стоил Динев Стоилов.
44977
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1704
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 945/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Пчел
ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Сини камъни 20-Б-34, 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, отглеждане, производство и търговия
с пчели и пчелни продукти, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и
услуги, разрешени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Петко Пенчев Петков.
44978
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1701
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 942/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Инди“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Сливен, ул. Арх.
Йордан Йорданов 26, с предмет на дейност: покуп
ка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представи
телство, посредничество, комисионни, спедицион
ни, транспортни, складови, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, лизинг, консултантски,
счетоводни услуги, организиране на заложна къща,
производство, продажба и търговия с текстилни и
трикотажни изделия, покупка, проектиране, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, транспортни услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорски услуги и кафе-аперитив, всякакъв
вид търговски сделки и услуги, незабранени със
закон, извършвани по търговски начин, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от съдружниците Илиян
Андреев Николов и Николай Андреев Николов
заедно и поотделно.
44979
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1697
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 939/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Стилър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Гаговец 12А, с предмет на дейност: покупка на
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стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, в т.ч.
и дървен материал, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови и лицензионни сделки, проектиране,
реклама, предпечат, програмиране, дърворезба и
други художествени занаяти, както и всички други
дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от съдружниците Тошко Петков
Атанасов и Елена Симеонова Атанасова заедно и
поотделно.
44980
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1700 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1123/97 вписа прехвърляне
на предприятието на едноличния търговец Димо
Стоянов Димов с фирма „Димов – ДС – Димо Ди
мов“ заедно с активите, пасивите и фактическите
отношения на „Димов – ДС“ – ООД.
44981
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1656 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 921/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Фиона“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Михаил Чайковски 6, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, агентство, комисионерство, стро
ителна дейност, проектиране и строеж на сгради,
международен транспорт на стоки и товари, такси
метрова дейност, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизинг, ресторантьорство, хотелиерство, ту
ристически, рекламни, информационни, програмни,
както и предоставянето на други, разрешени със
закон услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йвка Нен
чева Димитрова.
44982
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1655 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 920/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Мари“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление Сливен, ул. Генерал
Столипин 25, с предмет на дейност: всички видове
козметични услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, производство и продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, незабранени със закон, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружество
то е с неопределен срок, със съдружници Ирина
Илиева Стефанова и София Илиева Лесничкова и
ще се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44983
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1673 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 932/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Билдинг
комерс 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Сливен, ул. Александър Стамболийски
1-Б-3, с предмет на дейност: продажба на стоки и
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материали, В и К материали, електроматериали
и др., промишлено и жилищно строителство, по
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия на едро и дребно с всички видове стоки с
изключение на забранените със закон, обществено
хранене, кафе-аперитив, дневен и нощен бар, произ
водство, преработка и реализация на промишлена,
селскостопанска, животинска продукция и стоки
за бита, откриване на магазин за хранителни и
нехранителни стоки, комисионна, спедиционна,
ск ладова, лизингова дейност, т ърговско пред
ставителство и посредничество, валутни сделки,
рекламно-информационна дейност, хотелиерска,
туристическа, информационна и програмна дейност,
всички разрешени със закон търговски услуги, тър
говия с дървесина, химикали, петролни продукти,
предприемаческа и строителна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Стан-Николае Опреа.
44984
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1667 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 927/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Самосто
ятелна медико-техническа лаборатория – Ден
тал – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Сливен, кв. Клуцохор 20-Г-15, с предмет на
дейност: извършване на предписани от лекар, съот
ветно от лекар по дентална медицина, специфични
технически дейности и произвеждане на специали
зирани медицински помощни средства, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид за нуждите
на осъществяваните в лабораторията дейности, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Младен Русев Русев.
44985
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1666 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 926/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Сивон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Нова Загора,
ул. Цар Иван Асен 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, търгов
ско представителство и посредничество, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, ин
формационни, програмни, импресарски или други
услуги, всякакъв вид селскостопански дейности и
услуги, преработка на селскостопанска продукция,
вкл. търговия и производство на зърнени култури,
всякакъв вид строително-монтажни дейности и
проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
всички други незабранени със закон дейности, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Иванов Влаев.
44986
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1665
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 925/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Би Ей
Пи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Неофит Бозвели 14, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, продажба на стоки от собствено
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производство, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, международен
транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и дру
ги услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сделки с инте
лектуална собственост, лизинг и други дейности,
осъществявани по търговски начин, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Росс Брендън Янг.
44987

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
30. – Управителният съвет на сдружение „Мо
дерен петобой и фехтовка „Левски“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 9.ХІ.2009 г. в 18 ч. в София,
Спортен център „Герена“, ул. Тодорини кукли 47,
при следния дневен ред: 1. освобождаване и прие
мане на нови членове на сдружението; 2. промяна
в числеността и състава на управителния съвет;
3. приемане на нов устав на сдружението; 4. при
емане на отчета на сдружението за 2007 и 2008 г.
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.
11144
20. – Управителният съвет на сдружение НА
ПИМС, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.ХІ.2009 г. в 13 ч. в София, ул.
Калоян 6, хотел „Рила“, зала 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на управителния
съвет и избор на нови; 2. разни. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове да
участват в общото събрание. Членовете на сдру
жението, които не могат да участват в събранието,
на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИМС
могат да упълномощят член на сдружението, който
да ги представлява.
11143
40. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарска петролна и газова асоциация“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 25.XI.2009 г. в 15 ч., в София, хотел
„Радисън“, заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. представяне отчетен доклад за дейността
на сдружението за изтеклия отчетен период; 2.
представяне на финансов отчет на Българската
петролна и газова асоциация (БПГА); 3. избор на
нов управителен съвет и председател на БПГА; 4.
промени в устава на сдружението; 5. други. Канят
се всички членове да участват в общото събрание
чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ.
Регистрацията на представителите за участие в
общото събрание ще започне в 14,45 ч. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на адреса на сдружението в София 1124,
ул. Николай Гогол 6, считано от датата на обнарод
ване на поканата в „Държавен вестник“. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11148
1. – Управителният съвет на сдружение „Тур
к л уб РеМарк“ – Софи я, на основа ние ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
30.XI.2009 г. в 17 ч., в офиса на сдружението – Со
фия, ул. Андрей Николов 21, при следния дневен
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ред: 1. отчет на УС за изтеклия период и основни
насоки за бъдещата дейност; 2. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на съ
щото място и при същия дневен ред.
11142
5. – Управителният съвет на „Информационен
бизнес център за регионално развитие – Белоград
чик“, Белоградчик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.ХІ.2009 г. в 17,30 ч. в
Белоградчик, ул. А. Константинов 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението;
3. промени в състава на управителния съвет във
връзка с подадени молби за напускане от членове;
4. разни. 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.
11145
61. – Управителният съвет на сдружение „Опер
но-филхармонично общество – Бу ргас“ на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.ХІ.2009 г. в 17,30 ч. в арт салона на ул.
Странджа 15, Бургас, при следния дневен ред: 1.
доклад за работата на обществото през отчетния
период септември 2008 г. – октомври 2009 г.; 2.
отчетен доклад на ревизионната комисия; 3. избор
на управителни органи; 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.
11146
1. – Управителният съвет на сдружение „Учи
лищно настоятелство Елин Пелин ХХІ“ – Перник,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на училищното настоятелство на 15.ХІІ.2009 г. в
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18 ч., в Перник, кв. Изток, ул. Минск 1 (в сградата
на училището), при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на училищното настоятелство; 2.
финансов отчет за 2008 г.; 3. предложения за уни
формени аксесоари към облеклото на учениците;
4. предложения за общественополезен труд за не
дисциплинирани ученици; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
11149
5. – Управителният съвет на сдружение Нацио
нален киноложки клуб „Далматин – Елит“ – Плов
див, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.XI.2009 г. в 11 ч., в Пловдив, ул.
Кукленско шосе 12, ет. 6, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността през 2008 г.; 2. финансов отчет за
2008 г.; проект за решение – ОС приема финансо
вия отчет за 2008 г.; 3. промяна на наименованието
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за промяна на наименова
нието; 4. промени в устава на НККДЕ; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
устава на НККДЕ; 5. приемане на нови членове;
проект за решение – ОС приема одобрените от
УС нови членове; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 21.XI.2009 г. в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са предоставени на разположение при
секретаря на сдружението.
11147

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“
за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министер
ства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка
следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка
следваща страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
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BG10BNBG96613100170401
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