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Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 328
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, приет от ХLI
Народно събрание на 30 септември 2009 г.
Издаден в София на 5 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и
115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,
37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35 и 74 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1 думите „петима членове“ се заменят с „трима членове“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен
случай.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Навсякъде в закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“
и „Министерството на транспорта“ се заменят
съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“,
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11408

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

УКАЗ № 329
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за преобразуване на Строителните войски,
Войските на Министерството на транспорта
и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, приет
от ХLI Народно събрание на 30 септември
2009 г.
Издаден в София на 5 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
преобразу ване на Строителните войск и,
Войските на Министерството на транспорта
и Войските на Комитета по пощи и далеко
съобщения в държавни предприятия (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм., бр. 45 от 2002 г.
и бр. 35 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 13 т. 1 се изменя така:
„1. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и главния директор;“.
§ 3. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет се състои от трима
членове – председател, заместник-председател и главен директор, които се назначават
от министъра по чл. 2.“
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управителният съвет може да приема
решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен
случай.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Управителният съвет може да взема
решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за
решението.“
§ 5. Членове 19 и 20 се отменят.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11407
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УКАЗ № 330
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България, приет от ХLI Народно събрание
на 30 септември 2009 г.
Издаден в София на 5 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
морските пространства, вътрешните вод
ни пътища и пристанищата на Република
България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм.,
бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11
от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм.,
бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36,
43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109
от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г. и
бр. 47 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 115п се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „5 членове“ се заменят
с „трима членове“.
2. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. по решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.“
3. Създават се ал. 8, 9 и 10:
„(8) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината
от членовете му лично или представлявани
от друг член на съвета. Никой присъстващ
член не може да представлява повече от един
отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен
случай.
(9) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство.
(10) Управителният съвет може да взема
решения и при неприсъственост, ако всички
членове са заявили писмено съгласието си
за решението.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Навсякъде в закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“
и „Министерството на транспорта“ се заменят
съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „Министерството на т ранспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11406

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 325
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам проф. Ник Тиц с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големите му заслуги за популяризирането на
българската култура и изкуство в Република
Австрия.
Издаден в София на 30 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11463

УКАЗ № 326
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Андреас Шварц с орден
„Мадарски конник“ втора степен за неговия
цялостен научен и обществен принос за проучването и популяризирането на българското
културно-историческо наследство в Република
Австрия и за развитието на българо-австрийските културни и научни връзки.
Издаден в София на 30 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11464
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УКАЗ № 327
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Силвио Берлускони – министър-председател на Италианската репуб
лика, с орден „Стара планина“ с лента за изключително големия му принос за развитието
и задълбочаването на българо-италианските
отношения.
Издаден в София на 30 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11465

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8

от 7 октомври 2009 г.
по конституционно дело № 9 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: заместващ председателя: Васил Гоцев, и членове:
Людмил Нейков, Емилия Друмева, Владислав
Славов, Евгени Танчев, Димитър Токушев,
Благовест Пунев, Пламен К иров, Красен
Стойчев, Снежана Начева, Георги Петканов,
при у частието на сек ретар-протоколиста
Енита Еникова разгледа в закрито заседание на 7 октомври 2009 г. конституционно
дело № 9 от 2009 г., докладвано от съдията
Димитър Токушев.
Делото е образувано на 22 юли 2009 г.,
след като Конституционният съд е сезиран
от главния прокурор на Република България
с жалбата на коалиция „Синята коалиция“,
представлявана заедно от Мартин Димитров
Димитров и Иван Йорданов Костов, срещу
законността на изборния резултат от проведените на 5 юли 2009 г. избори за народни
представители на основание чл. 112 и следващите от Закона за избиране на народни
представители (ЗИНП – ДВ, бр. 17 от 2001 г.;
посл. изм., бр. 36 от 2009 г.).
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7
във връзка с чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Искателят и жалбоподателите оспорват
изборния резултат в 19 МИР – Русе, и избора на Бюрхан Илиязов Абазов за народен
представител и възразяват срещу неточното
определяне на изборния резултат от страна
на ЦИК. Те твърдят, че е допусната очевидна
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фактическа грешка от Секционната избирателна комисия 19-27-00-121 в 19 МИР – Русе,
при изготвяне на протокол № 000241 (приложение № 51). В него 24 действителни гласа,
подадени за „Синята коалиция“, регистрирана под № 19 в интегралната бюлетина,
са отбелязани в протокола като резултат
на коа лици я „За родината – ДГИ – НЛ“
(рег ист ри рана под № 20 в ин т ег ра лната
бюлетина), за която фактически няма нито
един глас, а за „Синята коалиция“ са записани „нула“ гласа. Жалбоподателите изтъкват обстоятелствено свои съображения,
като подкрепят твърденията си с писмени
доказателства: Протокол № 000241 (приложение № 51) за резултатите от гласуването
в избирателна секция 19-27-00-121 в Русе;
Извлечение от протокол № 000241, изготвено
по искане на „Синята коалиция“; Извлечение
от протокол № 000241, изготвено по искане
на партия „Атака“; Извлечение от протокол
№ 000241 (приложение № 52) на обнародваната в „Държавен вестник“ бланка; копия
от 6 бр. нотариално заверени декларации
от членовете на Секционната избирателна
комисия в избирателна секция 19-27-00-121
в Русе и Решение № 238 от 16 юли 2009 г.
на Централната избирателна комисия.
Главният проку рор на Република България е представил и жалбата на Михаил
Рашков Михайлов от 22 юли 2009 г., кандидат за народен представител от коалиция
„Синята коалиция“ в 19 МИР – Русе, по
реда на чл. 112 ЗИНП. Според М. Михайлов Централната избирателна комисия неточно е определила изборния резултат и е
„допусната очевидна фактическа грешка от
Секционна избирателна комисия в избирателна секция 19-27-00-121 в 19 МИР – Русе,
п ри изг о т вя не т о на Про т окол № 0 0 02 41
(приложение № 51) за резултатите от гласуването в изборния ден“. Приложени са
два бр. нотариално заверени дек ларации от
членове на СИК в избирателна секция 1927-00-121, а по-късно чрез главния проку рор
се изпращат на Конституционния съд и преписи от Решение № 9976 от 23 юли 2009 г.
на ВАС – четвърто отделение, тричленен
състав, по административно дело № 9830/
2 0 09 г. с рещ у Решен ие № НС-238 о т 16
юли 2009 г. на ЦИК и Решение № 10338 от
6 август 2009 г. на ВАС, тричленен състав,
по административно дело №10610/2009 г.
С определение от 11 август 2009 г. делото
е допуснато за разглеждане по същество.
Като заинтересувани страни са конституирани Централната избирателна комисия за
избиране на народни представители, Народното събрание, Министерският съвет, сдруже-
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ние „Гражданска инициатива за свободни и
демократични избори“ и Съюзът на юристите
в България.
Конституционният съд прецени за неоснователни исканията на Бюрхан Илиязов Абазов,
народен представител от ПП „Движение за
права и свободи“ в 19 МИР – Русе, и Венцислав
Василев Върбанов, народен представител от
„Синята коалиция“ в 8 МИР – Добрич, да
бъдат конституирани като заинтересувани
страни и бъдат допуснати до участие в разглеждането на делото.
В становището на Централната избирателна
комисия за избиране на народни представители се посочва, че секционната избирателна
комисия за секция 19-27-00-121 е отразила в
протокола (№ 000241) за „Синята коалиция“
получени гласове „нула“, а за коалиция „За
родината – ДГИ – НЛ“ – 24 действителни
гласа. Тези данни са записани в протокола
на СИК № 000241, след което е трябвало
да бъдат занесени лично от членовете на
секционната комисия, които да присъстват
на въвеждането на данните от оператора до
издаването на потвърдителна разписка. Според становището на Комисията по правни
въпроси при Народното събрание Парламентът
„не следва да се произнася със становище по
повдигнатите конституционни дела“. Сдружението „Гражданска инициатива за свободни
и демократични избори“ счита жалбата и
искането за поправка на Протокол № 000241
в избирателна секция 19-27-00-121 – Русе,
за недопустима по съображенията, които са
изложени в становището. Министерският
съвет и Съюзът на юристите в България не
са изпратили свои становища.
С определение от 11 август 2009 г. Конституционният съд е изискал от Областния
управител на област Русе протокол № 000241
(приложение № 51) от секционната избирателна комисия в избирателна секция 19-27-00-121
в 19 МИР – Русе, както и бюлетините, с които
е гласувано на парламентарните избори на
5 юли 2009 г. в същата избирателна секция.
След полу чаване на исканите материали в закрито заседание на 29 септември
2009 г. конституционните съдии прегледаха
изборните книжа от секция 19-27-00-124 в 19
МИР – Русе, за кандидатските листи, групирани по политически партии и коалиции.
Конституционният съд с Определение от 29
септември 2009 г. констатира, че в избирателна секция 19-27-00-121 – Русе, от 19 МИР
на парламентарните избори, проведени на
5 юли 2009 г., „Синята коалиция“ е получила
24 действителни бюлетини, а коалиция „За
родината – ДГИ – НЛ“ – нито една бюлетина, като тези факти са отразени невярно
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в протокол № 000241 (приложение № 51) на
същата секционна избирателна комисия в 19
МИР – Русе.
О п р ед е л е н и е т о н а К о н с т и т у ц и о н н и я
съд от 29 септември 2009 г. е изпратено на
Централната избирателна комисия с писмо
№ 597 от 5.10.2009 г., като е поискано да
представи информация на Конституционния съд, след като отчете дали настъпват
изменения в обявения изборен резултат при
отчитането на допълнителните 24 гласа в
полза на коалиция „Синята коалиция“ в 19
МИР – Русе, и ако настъпват, какви точно са персоналните промени в състава на
Народното събрание след ново изчисляване
на изборния резултат съгласно методиката,
определена от ЦИК.
На 6 октомври 2009 г. ЦИК за избиране
на народни представители предоставя с Решение № НС-250 от 6.10.2009 г. информация
на Констит у ционни я съд по к.д. № 9 от
2009 г. във връзка с Определението от 29
септември 2009 г. по същото дело и писмо
вх. № 597 от 5.10.2009 г., че при отчитането
на допълнителните 24 действителни гласа в
избирателна секция 19-27-00-121 в гр. Русе
от 19 МИР – Русенски, подадени за „Синята
коалиция“, след изпълнение на стъпките от
Методиката за определяне на резултатите
от гласуването, приета с решения на ЦИК и
обнародвана в „Държавен вестник“ (бр. 34 и
бр. 38 от 2009 г.) се получава разпределение
на мандатите по райони, както следва: в 19
МИР – Русенски, „Синята коалиция“ получава един мандат, а ПП „Движение за права и
свободи“ губи един мандат; в 8 МИР – Доб
рички, ПП „Движение за права и свободи“
получава един мандат, а „Синята коалиция“
губи един мандат.
Централната избирателна комисия уведоми
Конституционния съд, че в 19 МИР – Русе,
под № 1 в пропорционалната листа на „Синята
коалиция“ е регистриран като кандидат за народен представител Михаил Рашков Михайлов,
а под № 2 в пропорционалната листа на ПП
„Движение за права и свободи“ е регистриран като кандидат за народен представител
Бюрхан Илиязов Абазов. В 8 МИР – Добрич,
под № 2 по пропорционалната листа на ПП
„Движение за права и свободи“ е регистриран
като кандидат за народен представител Рушен
Мехмед Риза, а под № 1 в пропорционалната
листа на „Синята коалиция“ е регистриран
като кандидат за народен представител Венцислав Василев Върбанов.
С определението си от 29 септември 2009 г.
Конституционният съд констатира, че на изборите за народни представители, проведени
на 5 юли 2009 г., в 19 МИР – Русе, в избира-
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телна секция 19-27-00-121 „Синята коалиция“
е получила 24 действителни гласа, а коалиция
„За родината – ДГИ – НЛ“ – нито един глас,
което невярно е отразено в протокол № 000241
(приложение № 51) на секционната избирателна комисия. Добавени към изборния резултат
на „Синята коалиция“ в парламентарните избори тези гласове водят до съществена промяна
в изборния резултат, респ. незаконосъобразност на избора на Бюрхан Илиязов Абазов от
пропорционалната листа на ПП „Движение
за права и свободи“ в 19 МИР – Русе, и на
избора на Венцислав Василев Върбанов от
пропорционалната листа на коалиция „Синята
коалиция“ в 8 МИР – Добрич.
Като взе предвид горното и основавайки се
на Решение № 222 от 7 юли 2009 г. и Решение
№ 224 от 7 юли 2009 г. на ЦИК за избиране на
народни представители Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за незаконсъобразен избора на
народните представители Бюрхан Илиязов
Абазов, избран за народен представител в 19
МИР – Русе, от листата на ПП „Движение
за права и свободи“ и Венцислав Василев
Върбанов, избран за народен представител
в 8 МИР – Добрич, от листата на коалиция
„Синята коалиция“ поради констатацията,
съдържаща се в определението на Конституционния съд от 29 септември 2009 г. , че в 19
МИР – Русе, в избирателна секция 19-27-00121 коалиция „Синята коалиция“ е получила
24 действителни гласа, а коалиция „За родината – ДГИ – НЛ“ – нито един глас, които
невярно са отразени в протокол № 000141
от изборните книжа (ДВ, бр. 34 от 2009 г.).
Възлага на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители
да определи изборния резултат на основата на
това решение на Конституционния съд, като
добави към изборния резултат на „Синята
коалиция“ в 19 МИР – Русенски, 24 действителни гласа.
На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за
конституционен съд решението влиза в сила
от датата на постановяването му.
На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за
конституционен съд решението да се изпрати на Народното събрание, Цент ра лната
избирателна комиси я, Мартин Димит ров
Димитров, Иван Йорданов Костов, Михаил
Рашков Михайлов.
Съдията Благовест Пунев е подписал решението с особено мнение поради съображения,
че искането е недопустимо. Съдията Снежана
Начева е със становище по решението.
Заместващ председателя: Васил Гоцев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на конституционния съдия Благовест Пунев
по конституционно дело № 9 от 2009 г.
Това особено мнение се отнася само до
допустимостта на искането за оспорване законността на избор на народен представител
от „Синята коалиция“, подадено чрез главния
прокурор до Конституционния съд по реда
на чл. 112 от Закона за избор на народни
представители (ЗИНП).
С него се иска касиране на избора на Бюрхан Илиязов Абазов за народен представител,
избран от 19 МИР – Русе, с оглед допусната
фактическа грешка при отразяване на вота в
една от секциите в града, при което 24 гласа
са били погрешно отразени като подадени за
друга коалиция – „За родината – ДГИ – НЛ“
вместо за „Синята коалиция“. В резултат на
това изборният резултат е бил променен,
като не е бил избран кандидатът на „Синята
коалици я“ за МИР – Русе, Михаил Рашков Михайлов, вместо което е бил избран
този от същата политическа формация в 8
МИР – Добрич.
Произнасянето по законността на избора на
народни представители е от компетентността
на Конституционния съд съгласно чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията и чл. 12, ал. 1,
т. 8 от Закона за Конституционния съд (ЗКС).
Искането на коалицията и издигнатия от нея
кандидат за народен представител, с което се
оспорва изборният резултат в 19 МИР – Русе,
и 8 МИР – Добрич, е препратено от главния прокурор на Конституционния съд по
компетентност, без да е направено собствено
аргументирано искане от негова страна като
орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
В тази връзка се поставя въпросът за наличието на валидно искане, което може да
инициира производство пред Конституционния
съд по чл. 149, ал. 1, т. 7 от Конституцията поради определения на конституционно равнище
кръг от субекти, които могат да предизвикат
такова производство. Проблемът възниква
поради обстоятелството, че с препращащата
норма на чл. 66 от Конституцията изборите
за Народно събрание могат да се оспорват по
реда, определен със закон – това в случая е
ЗИНП, който в чл. 112 предвижда, че това
може да стане по искане на ръководствата на
заинтересованите политическа партия или
коалиция или кандидат за народен представител чрез органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, т.е. искането се прави от субекти,
които не попадат между изрично посочените
в цитирания конституционен текст.
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Със закон не може да се стеснява или
разширява кръгът на субектите на инициатива за възбуждане на конституционно производство, нито да се променя установеният
модел на конституционно правосъдие, който
не допуска пряката конституционна жалба на
заинтересованите страни, а възлага на определени държавни органи правото на такава
инициатива. Поради тази причина в чл. 112
ЗИНП е предвидено, че субектите, които имат
правен интерес от оспорване на изборните
резултати – ръководствата на политическите
партии и коалиции и кандидатите за народни
представители, не могат директно да сезират
Конституционния съд, а това те могат да
извършат чрез органите по чл. 150, ал. 1 от
Конституцията, между които е и главният
прокурор, препратил в случая искането на
„Синята коалиция“ до съда.
Главният прокурор при препращане на
искането сам си е отредил пасивната роля
на приносител на същото след извършване
на формална проверка за неговата допустимост, като е приел, че това е достатъчно за
да му придаде изискуемата от чл. 112 ЗИНП
във връзка с чл. 150, ал. 1 от Конституцията легитимност, необходима за валидно
сезиране на Конституционния съд. Той не е
направил аргументирано искане от свое име,
в което да се имплантира това на субектите
по чл. 112 ЗИНП.
Само такова искане би могло да инициира производство пред Конституционния съд.
В този си вид липсва изходящо от орган по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията искане със
сезиращ ефект, защото е налице само това на
субектите по чл. 112 ЗИНП, които не разполагат с правомощие да възбудят конституционно
производство.
В този контекст следва да се приеме, че не
съществува специална процедура за сезиране
на Конституционния съд по чл. 149, ал. 1, т. 7,
относима само към оспорване законността
на избора на народен представител, която
се отклонява от общия ред на нейното осъществяване чрез органите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията. Действително органът по
цитирания конституционен текст, в случая
главният прокурор, е задължен да вземе отношение по искането на субектите по чл. 112
ЗИНП, по което той трябва да се произнесе.
За него обаче не съществува задължението
след констатацията, че от формална гледна
точка то е допустимо, да го препрати на
Конституционния съд, без да изготви собствено искане.
Във всички случаи този орган трябва да
излезе извън рамките на преценката за допустимост на искането по чл. 112 ЗИНП, като
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навлезе и в неговата съдържателна страна,
за да аргументира такова от свое име като
оп равомощен да иниции ра п роизводст во
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Поради
това то трябва да отговаря на изискванията
на чл. 18 от Правилника за организацията и
дейността на Конституционния съд (ПОДКС),
като включва изложение на обстоятелствата,
върху които се основава – в случая нарушаване правилата на изборния процес, които
опорочават законността на изборите, и в
какво се състои искането – да се касират
определени изборни резултати (т. 4 и 5 на
чл. 18, ал. 2 ПОДКС).
Поради изложеното искането, с което се
оспорва законността на избор на народни
представители от „Синята коалиция“ като
недопустимо, следва да се отклони, тъй като
не отговаря на изискванията за валидност.
Тези изисквания не са спазени, защото фактически то не изхожда от орган по чл. 150,
ал. 1 и съответно не съдържа задължителните реквизити, лимитиращи предмета на
конституционното производство по чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията.
В заключение е необходимо да се констатира, че възприемането на изложената
по-горе практика на сезиране на Конституционния съд в хипотезата на оспорване
законност та на избора на народни представители не само противоречи на чл. 150,
ал. 1 от Конституцията. Тя създава условия
за пролонгиране във времето на споровете,
свързани с изборния процес, вместо тяхното
бързо приключване поради безкритичното
им отнасяне до Конституционния съд от
органите, оторизирани да възбуждат конституционно производство, и многобройните
политически субекти, участници в изборите,
които биха могли да отправят от формална
страна редовни, но неоснователни оспорвания на тяхната законност, възползвайки
се от тази практика. Такова развитие би се
отразило неблагоприятно и върху политическата стабилност, която се формира от
постигането в кратък срок след провеждане
на изборите на окончателни и безспорни
изборни резултати, които определят новата
политическа конфигурация – управляващо
мнозинство и опозиция в парламента. Ако
за неговото предотвратяване през изборния
период е от значение качеството на изборния закон и успешното му прилагане от
изборната администрация, то в следизборния основна роля затова има активната и
отговорна позиция на органите по чл. 150,
ал. 1 от Конституцията.
Конституционен съдия: Бл. Пунев
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СТАНОВИЩЕ
на конституционния съдия Снежана Начева
по конституционно дело № 9 от 2009 г.
Като приемам, че събраните от КС доказателства, изложени в мотивите, логично
водят до формулирания диспозитив, не съм
убедена, че тези доказателства са достатъчни
за решаване на този спор, а осъществената
процедура – съответна на спецификата на
произнасянето на съда по чл. 149, ал. 1, т. 7
от Конституцията по следните съображения:
1. В конкретния случай за разлика от други случаи на упражняване на компетентност
по чл. 149, ал. 1 по силата на Конституцията
Съдът се произнася за законност, а не за
конституционност, при това, както във всички други случаи – като първа и единствена
инстанция по този спор. Нещо повече – при
условията на особено сезиране – субект по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията, чрез който
заинтересувани субекти по чл. 112 от Закона
за избиране на народни представители фактически оспорват законността на избор на
народен представител – хипотеза, допустима
на основание на чл. 66 от Конституцията. В
този смисъл при упражняване на правомощието по чл. 149, ал. 1, т. 7 Съдът „действа“
като админист ративно-правораздавателен
орган, като административен съд.
2. Безусловно приемам допустимостта на
разглеждането на въпросния спор при сезиране „чрез субект по чл. 150, ал. 1“ поради
невъзможност КС да отклони упражняването
на конституционно установени правомощия
и възможността да бъде сезиран по „особен
ред“, доколкото никой досега не е поставял
пред КС въпроса за конституционосъобразността на чл. 112 от Закона за избиране на
народни представители. Но наслагването на
специфики тук изисква допълнителна грижа
на законодателя за отчитането им в закон,
каквато досега не е проявена.
3. Законосъобразността като основание е
многолика, а спорът за нея – винаги конкретен. При решаване на спора по същество в
конкретния случай според мен Съдът беше
п ри т еснен о т о т с ъ с т вие т о на а дек ват на
процедура за решаване на административно-правен спор по същество, преценен като
конституционно значим и възложен нему.
В случая това е неточно документално отразяване на факти с правни последици за
изборния резултат.
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Съдът прилага една универсална процедура, приложима при упражняване на компетентността си, уредена в Конституцията,
Закона за КС и Правилника за организацията
на дейността на КС. Различни процесуални
правила в тези източници има само за импийчмънта – конституционната отговорност
на президента, но не и за решаване на спор
за законност.
4. За разлика от всички други решения
на ЦИК по организацията и произвеждането на избори за народни представители,
обжалваеми пред ВАС, произнасянето за
законност на избора на народен представител е отнасяно към компетентността на КС,
поради конституционната му значимост. Това
налага законова уредба както по отношение
на процедурата, по която ще действа КС,
така и по отношение на компетентността на
органите, които трябва да съобразят изборния резултат с констатациите на съда, т.е.
на правните последици, произтичащи от
констатираната от КС незаконосъобразност.
Доколкото основанията за незаконосъобразност могат да бъдат различни, мотивите
и диспозитивът на КС могат да бъдат с
различни конкретни правни последици. За
това говори и досегашната практика на КС.
Но във всички случаи трябва да е ясно кой
и какви правни действия ще предприеме в
изпълнение решението на съда.
5. Процедурата, по която действа КС, не
позволява в достатъчна степен осигуряване
на същинска състезателност на спорещите
по съществото на спора с произтичащите
от това последици. След като е допуснал
оспорване на законност на избор на народен представител на основание чл. 66 от
Конституцията, законодателят е трябвало да
осигури на единствения компетентен орган,
който може да се произнесе, и процедура,
която отчита спецификата на този спор и в
това отношение.
В заключение според мен по това дело
КС изиска и събра в рамките на съществуващата процедура доказателства и реши спора
съобразно тях. Но въпросите по този казус
надхвърлят мотивите и диспозитива на това
решение като част на казуистиката по произнасянето на КС за законосъобразност на
избор на народен представител. В отсъствието
на ясни законови отговори тяхното съществуване ще продължава да дава основание за
съмнения в убедителността на решенията на
КС по тези въпроси и то по причини, стоящи
извън Съда.
Конституционен съдия: Сн. Начева
11595
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240

ОТ 6 ОКТОМВРИ 2009 Г.
з а изменен ие и доп ъ л нен ие н а Ус т р ой
с т вен и я п ра ви л н и к на М и н ис т ерс т во т о
на правосъдието, приет с Постановление
№ 60 на Министерския съвет от 20 08 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 101 от 2008 г. и бр. 59 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В ч л. 4, а л. 1 д у ми те „чет и рима
заместник-министри“ се заменят с „трима
заместник-министри“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Създават се нови т. 12 – 15:
„12. координира дейността на всички органи и институции в Република България по
въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка;
13. осъществява диалог с Европейската
комисия, с министри, с органи и институции
на държавите членки и други по Механизма
за сътрудничество и оценка чрез Министерството на външните работи;
14. ръководи Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите за напредък (benchmarks), определени
с Решението на Европейската комисия от
13 декември 2006 г. по прилагането на Механизма за сътрудничество и оценка, както
и на препоръките, определени в редовните
доклади на Европейската комисия, относно
напредъка на Република България по Механизма за сътрудничество и оценка;
15. ръководи и контролира дейността по
провеждането на експертните мисии на Европейската комисия за оценка напредъка на
страната;“.
3. Досегашните т. 12 – 21 стават съответно
т. 16 – 25.
4. Досегашните т. 22 – 24 стават съответно
т. 26 – 28 и се изменят така:
„26. упражнява правомощията, които са
му определени в Закона за особените залози;
27. упражнява правомощията, които са му
определени в Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
28. упражнява правомощията, които са
му определени в Закона за медиацията, като
поддържа и води Единния регистър на медиаторите.“
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5. Досегашните т. 25 – 32 стават съответно
т. 29 – 36.
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Администрацията на Министерството на правосъдието е организирана в
дирекции и инспекторати.
(2) Общата численост на персонала в административните звена в министерството е
276 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.“
§ 4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Инспекторатът по чл. 46 от
Закона за админист раци ята осъществява
административен контрол в министерството,
включително и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра.
(2) Организацията на дейността и условията и редът за осъществяване функциите
на инспектората се определят от министъра
при спазване изискванията на методическите
указания по чл. 46а, ал. 2, т. 2 от Закона за
администрацията.
(3) Инспекторатът изпълнява следните
функции:
1. проверява административната дейност
по прилагането на политиките и законодателството в съответната област;
2. проверява за спазването на вътрешните
правила за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. проверява за изпълнението на актове на
министъра и на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
включително изпълнение на задължителни
указания за отстраняване на допуснати нарушения и за налагане на дисциплинарна
отговорност и на ограничена или пълна имуществена отговорност по Кодекса на труда,
Закона за държавния служител, Закона за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража и по Закона за Министерството
на вътрешните работи;
4. проверява изпълнението на задължителни указания, дадени от компетентни органи
при проверки в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,
включително задължителни предписания на
органите, които упражняват държавен контрол
върху дейността по здравното обслужване в
местата за лишаване от свобода;
5. извършва проверки по предотвратяване и
борба с корупцията, за установяване конфликт
на интереси по реда на глава шеста от Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси, както и за други нарушения на
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служебните задължения в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
6. извършва проверки по предложения и
сигнали на граждани и организации срещу
служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
по ред, установен от министъра;
7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания
във връзка с предходно извършени проверки;
8. участва при осъществяване на съвместни
проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните
антикорупционни практики и инструменти,
прилагани в страните – членки на Европейския съюз;
9. подава информация в оперативен порядък на дирекция „Главен инспекторат“ на
Министерския съвет;
10. осъществява контрол на извършените
проверки от главните дирекции, дирекциите
и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
11. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(4) Инспекторатът извършва проверките
по ал. 3 въз основа на ежегодно утвърден
план от министъра, а по конкретни въпроси
и случаи проверките се извършват въз основа
на писмена заповед на министъра.
(5) В резултат на извършените проверки
инспекторите представят доклад до минист ъра, който съдържа констатации и дава
предложения за:
1. задължителни указания за отстраняване
на допуснати нарушения и за подобряване
работата на администрацията;
2. налагане на дисциплинарна отговорност
на виновните длъжностни лица по Кодекса на
труда, Закона за държавния служител, Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража и по Закона за Министерството
на вътрешните работи.
(6) Инспекторатът предоставя информация на дирекция „Връзки с обществеността“
за броя и вида на извършените проверки и
предприетите мерки за огласяването им пред
обществеността.“
§ 5. В глава трета наименованието на раздел VІ се изменя така:
„Дирекция „Механизъм за сътрудничество
и оценка“
§ 6. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка“:
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1. подпомага дейността на министъра по
въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка;
2. следи и координира изпълнението на показателите за напредък, определени с решението на Европейската комисия по прилагането
на Механизма за сътрудничество и оценка;
3. изготвя проект на График за действията,
свързани с изпълнение на задълженията на
Република България по Механизма за сътрудничество и оценка;
4. подпомага министъра при организирането и провеждането на заседанията на
Междуведомствения координационен екип;
5. събира и обобщава информацията за
напредъка на страната в областта на правосъдието и вътрешните работи;
6. подготвя периодичната информация до
Европейската комисия по показателите за
напредък в областта на съдебната реформа,
противодействието на организираната престъпност и корупцията;
7. подготвя Годишния доклад на Република
България в областта правосъдие и вътрешни
работи;
8. подпомага министъра по отношение на
диалога с Европейската комисия, Генералния
секретариат на Европейската комисия и представителството на Европейската комисия в
Република България;
9. осигурява провеждането на експертните
мисии на Европейската комисия за оценка на
напредъка на страната.“
§ 7. В глава трета наименованието на раздел
VII се изменя така:
„Служител по сигурността на информацията“
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и
води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
9. осъществява методическо ръководство на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и организационните единици в министерството по спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация;
10. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
11. води регистратура за класифицираната
информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване
на класифицирана информация.“
§ 9. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Правни дейности“;
2. дирекция „Административно обслужване
и канцелария“;
3. дирекция „Човешки ресурси“;
4. дирекция „Финанси и бюджет“;
5. дирекция „Инвестиции и обществени
поръчки“;
6. дирекция „Управление на собствеността
и стопанските дейности“;
7. дирекция „Информационно обслужване
и технологии“;
8. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.“
§ 10. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Правни дейности“:
1. оказва съдействие по правни въпроси,
като изготвя становища и справки;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и предприема действия
за събиране вземанията на министерството;
3. обобщава резултатите по заведените от
и срещу министерството дела и предоставя
информация за това на специализираната
администрация;
4. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност проектите на административни
актове, издавани от министъра, заместникминистрите и главния секретар, с изключение
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на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната
є функционална компетентност;
5. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на договори, като при несъгласие
представя мотивирано становище;
6. участва в провеждането на конкурси за
постъпване на държавна служба и съгласува
за законосъобразност проекти на актовете, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
7. дава становища относно правните основания за налагане на дисциплинарни наказания
на служителите и за търсене на имуществена
отговорност от виновните длъжностни лица;
8. проверява съответствието на постъпващите документи с изискванията на Закона за
държавния печат и националното знаме на
Република България, като:
а) вписва по реда на постъпването им
всички актове, върху които е положен държавният печат, в специален регистър, който
се въвежда и по електронен път;
б) изпраща оригиналите на документите,
върху които се полага държавният печат;
в) подрежда и съхранява заверените копия
по видове документи в специални класьори;
г) заверява преписи от документи, върху
които е положен държавният печат;
9. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по чл. 5, т. 19.“
§ 11. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Дирекци я „А дминистративно
обслужване и канцелария“:
1. приема, регистрира и предоставя входящата служебна кореспонденция на адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция, като извършва
външна и вътрешна куриерска дейност;
2. организира и осъществява контрол на
деловодната обработка и движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция с изключение на кореспонденцията в
регистратурата за класифицирана информация;
3. систематизира документите за текущо
съхраняване;
4. осигурява информация за входящата,
изходящата и вътрешната кореспонденция;
5. обработва, съх ран ява и организира
използването на архивния фонд на министерството;
6. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват
в деловодния и в учрежденския архив;
7. организира извършването на експертиза
за ценността на документите, които се съхраняват в учрежденския архив, и организира
предаването им в Централния държавен архив;
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8. приема, регистрира и осигурява информация за приетите актове на Министерския съвет
чрез деловодната система на министерството;
9. регистрира заповедите на министъра,
заместник-министрите и главния секретар
с изключение на заповедите в областта на
човешките ресурси и заповедите относно
прилагането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за съдебната власт
и Закона за частните съдебни изпълнители;
10. координира работата със сътрудниците
в кабинетите на министъра, заместник-министрите, началника на кабинета и главния
секретар;
11. разработва проекти на правила за документооборота на министерството.“
§ 12. Създава се чл. 22б:
„Чл. 22б. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на длъжностите и
работните заплати на служителите в министерството;
2. организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите съвместно с преките им ръководители;
3. организира атестирането на служителите
чрез въвеждането и прилагането на системата
за оценка на изпълнението на длъжността,
заплащането и израстването в кариерата на
държавната администрация;
4. организира назначаването на служителите в министерството и провеждането на
конкурси по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
5. изготвя проектите на индивидуалните
административни актове и документи по
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения;
6. дава мнения на ръководители и служители по прилагането на процедурите и
по проблемите, свързани с управлението на
човешките ресурси;
7. организира обучението и развитието на
персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация
за служителите в министерството;
8. организира дългосрочното командироване на служители от министерството в
институции на Европейския съюз;
9. отчита отпуските и заверява молбите за
ползването им; приема и обработва болничните листове, като ги регистрира в дневник;
издава и заверява служебни и трудови книжки, изготвя документите за пенсиониране на
служителите, изготвя специфични справки в
областта на човешките ресурси;
10. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
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възстановяване на работа на служители, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството
е било признато за незаконно;
11. организира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд в министерството със съдействието на
дирекция „Управление на собствеността и
стопанските дейности“;
12. издава и води на отчет служебните карти на служителите в министерството, издава
и заверява производствени характеристики;
образува, води и съхранява служебните и
трудовите досиета на служителите в министерството; поддържа и актуализира съществуващата база данни, свързани с управление
на човешките ресурси.“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Финанси и бюджет“:
1. във връзка с дейността на финансовия
контрольор:
а) осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на решенията/действията,
свързани с разпореждане с активи и средства,
включително поемането на задължения и
извършването на разходи;
б) изразява становище относно законосъ
образността на решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имущество, включително даване под наем с цел
получаване на приходи;
2. във връзка със счетоводните дейности:
а) дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по
изготвянето на отчетите за касово изпълнение
на бюджета и финансовите отчети;
б) организира единна счетоводна отчетност
в системата на министерството;
в) осигурява данните и изготвя ежемесечни,
тримесечни и годишни отчети за касовото
изпълнение на бюджета на министерството,
както и обобщава данните за цялата система, които представя в Сметната палата и в
Министерството на финансите;
г) извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация по счетоводни сметки от Единния сметкоплан;
д) изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости на централната администрация;
е) изготвя консолидиран годишен финансов
отчет и баланс на министерството;
ж) осиг у рява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
з) осигурява условия за проверки и финансов одит от компетентните органи;
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и) организира и осъществява инвентаризация на активите на министерството съгласно
Закона за счетоводството;
3. във връзка с бюджета на съдебната власт:
а) участва в изготвянето на краткосрочни
и дългосрочни програмни бюджетни прогнози
на съдебната власт по предложения и становища от административните ръководители на
органите на съдебната власт;
б) участва в изготвянето на проекта на
бюджет на съдебната власт, включително в
програмен формат, въз основа на предложенията на административните ръководители
на органите на съдебната власт;
в) предлага на министъра проекта на бюджет на съдебната власт;
г) води счетоводно и балансово недвижимите имоти, предоставени за нуждите на
съдебната власт;
д) при настъпили промени в балансовата
стойност на недвижимите имоти, представени
за нуждите на съдебната власт, в 7-дневен
срок уведомява писмено административните
ръководители на органите на съдебната власт;
е) организира дейностите, свързани със
задълженията, произтичащи от собствеността
върху недвижимите имоти, ползвани от съдебната власт – данъци, такси по Закона за
съдебната власт, наеми, застраховки, подаване
на данъчни декларации в срок;
ж) изготвя средносрочни и дългосрочни
прогнози в частта капиталови разходи (строителство и ремонт) за недвижимите имоти
на съдебната власт;
з) изготвя проекта на бюджет в частта
капиталови разходи (строителство и ремонт)
за недвижимите имоти на съдебната власт;
и) планира, организира и извършва финансиране на разходите за строителство и
основен ремонт на недвижимите имоти на
съдебната власт;
к) изготвя отчети на капиталовите разходи и на разходите за издръжка, свързани
с недвижимите имоти на съдебната власт,
които министърът внася на всеки 6 месеца
във Висшия съдебен съвет;
4. във връзка с бюджета и планирането:
а) съставя бюджетите на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, както и консолидирания бюджет на
министерството;
б) организира разработването на средносрочни и дългосрочни бюджетни прогнози и на
програмното бюджетиране на министерството;
в) прави предложения за корекции на бюджета на министерството;
г) участва в изготвянето на длъжностното
и поименното разписание на министерството;
д) организира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
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е) организира финансирането за придобиване на дълготрайни материални активи
и на нематериални дълготрайни активи и
основен ремонт въз основа на утвърдените
от Министерството на финансите лимити за
капиталови разходи;
ж) изгот вя финансови обосновк и к ъм
проекти на актове, внасяни от министъра за
разглеждане от Министерския съвет;
з) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване лимит на
министерството за разходи в съответствие със
закона за държавния бюджет на Република
България за съответната година.“
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Инвестиции и обществени поръчки“:
1. във връзка с инвестиционната дейност:
а) проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане
и оборудване за нуждите на министерството
и на органите на съдебната власт;
б) обобщава изработените от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
пои мен н и сп ис ъц и, израбо т ва пои мен н и
списъци на централната администрация и на
органите на съдебната власт за придобиване
на дълготрайни материални активи, проектиране, реконструкции и основни ремонти
и ги предлага за одобряване от министъра;
в) организира техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
г) организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
д) осъществява ефективен контрол по реализирането на инвестиционната политика за
дълготрайни материални активи, строителство
и ремонти;
е) участва в работата на приемателните
комисии на построените или реконструираните обекти;
ж) оказва техническа и методологична
помощ на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
2. във връзка с възлагането на обществените поръчки:
а) планира обществените поръчки за нуждите на министерството и изготвя график за
провеждането им;
б) п ла н и ра общес т вен и т е пор ъч к и за
нуждите на органите на съдебната власт по
списъка на капиталовите разходи и изготвя
график за провеждането им;
в) подготвя и провежда процедурите за
възлагане на обществените поръчки и концесиите за нуждите на министерството;
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г) подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществените поръчки за нуждите
на органите на съдебната власт по списъка
на капиталовите разходи;
д) контролира изпълнението на договорите;
е) води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществените поръчки през
съответната година;
ж) подготвя и изпраща информация до
Агенцията по обществени поръчки и до „Държавен вестник“ за обществените поръчки;
з) съхранява документацията (досиетата)
по проведените процедури за възлагане на
обществените поръчки.“
§ 15. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Дирекция „Управление на собствеността и стопанските дейности“:
1. във връзка с управлението на собствеността:
а) управлява недвижимите имоти, върху
които са предоставени права на министерството, на неговите структури и на органите
на съдебната власт, като:
аа) организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
бб) участва при възлагането на кадастралното заснемане и оценяване на имотите;
вв) участва при премахването на негодните
за ползване имоти;
гг) поддържа регистър и съхранява досиетата на имотите на министерството, на неговите
структури и на органите на съдебната власт;
дд) подготвя и извършва фактическото
предаване на имоти с отпаднала необходимост
за министерството;
ее) организира процедурата по отдаване
под наем на имоти, управлявани от министерството и представляващи терени или части
от сгради, както и контрола по изпълнението
на сключените договори за наем в съответствие със Закона за държавната собственост
и правилника за прилагането му;
б) управлява ведомствения жилищен фонд
на министерството, като:
аа) организира фактическото приемане на
предоставените от областните администрации
и с акт на Министерския съвет ведомствени
жилища;
бб) поддържа регистър и съхранява досиетата на ведомствените жилища;
вв) поддържа и организира ремонта на
ведомствените жилища;
в) изготвя и съгласува по законосъобразност
проекти на договори във връзка с управлението на собствеността, по които страна е министерството, като при несъгласие представя
мотивирано становище;
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г) участва в процедурата при бракуването
на дълготрайни материални активи – собственост на министерството;
2. във връзка със стопанските дейности:
а) организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
(машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и
материали, обзавеждане);
б) осигурява поддръжката и ремонта на
предоставените за нуждите на министерството
недвижими имоти и движими вещи;
в) отговаря за правилната тех ническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на министерството;
г) организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и в прилежащите им терени;
д) оказва съдействие по провеждането на
обществени поръчки, свързани с абонаментното обслужване и поддръжка на дълготрайните
материални активи, съгласно действащото
законодателство, контролира изпълнението
на сключените договори;
е) оказва съдействие по сключване на договори във връзка с поддръжката на пожарната
и аварийната безопасност, електрическите инсталации и сигнално-охранителните системи;
ж) организира техническо обезпечаване на
мероприятия на министерството;
з) контролира поддържането на библиотечния фонд;
3. по отношение на защитата при бедствия и
отбранително-мобилизационната подготовка:
а) разработва и поддържа в готовност за
изпълнение плановете за защитата при бедствия и за работа във военно време;
б) организира подготовката на ръководния
състав за работа при положение на война, при
военно и извънредно положение;
в) организира поддържането в готовност
за използване на системата за управление във
военно време;
г) организира денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно
положение и при бедствия;
д) осигурява граждански ресурси в интерес
на отбраната на страната;
е) планира и разпределя финансовите средства за осигуряване на дейностите, свързани
с отбраната на страната.“
§ 16. В чл. 31, ал. 1 се създават т. 7 – 10:
„7. участва при подготовката на законопроекти и предлага други генерални мерки
в отговор на решенията на ЕСПЧ;
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8. предлага мерки до компетентните органи във връзка с изпълнението на решенията
на ЕСПЧ;
9. изготвя становища по съответствието
на действащото законодателство с Конституцията, Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи и другите
международни актове в областта на правата
на човека;
10. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е министърът, свързани
с прилагането на Европейската конвенция
за правата на човека и основните свободи.“
§ 17. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „и“:
„и) води и поддържа специален регистър
на чужденците към Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. по отношение на работата в приемната
на министерството:
а) изслушва гражданите, които посещават
приемната, разяснява им техните права и
задължения и ги насочва към компетентни
органи;
б) препраща постъпилите искания, предложения и сигнали на компетентните звена
в министерството;
в) препраща по компетентност постъпилите искания, предложения и сигнали на друг
държавен орган или ведомство, когато разрешаването на въпроса не е в правомощията
на министъра;
г) уведомява подателите за взетите решения
и предприетите мерки;
д) води електронен регистър на постъпилите
искания, предложения и сигнали;
е) ежемесечно писмено уведомява инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията
относно броя и предмета на постъпилите в
министерството сигнали и предложения, както
и за предприетите по тях мерки;
ж) изготвя ежемесечни и годишни доклади
за работата с предложенията и сигналите.“
§ 18. В чл. 34, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „български граждани от
чужденци“ се заменят с „дете с обичайно
местопребиваване в Република България от
лице с обичайно местопребиваване в чужбина“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. води регистрите по чл. 113, ал. 1 от
Семейния кодекс.“
3. В т. 3 думите „осъществява помощна
дейност на министерството“ се заменят с
„подпомага министъра“.
4. Точка 4 се изменя така:
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„4. изготвя доклади за деца с обичайно
местопребиваване в Република България,
които могат да бъдат осиновени от лица с
обичайно местопребиваване в чужбина;“.
5. В т. 11 думите „българските граждани,
които желаят да осиновят дете – чужд гражданин“ се заменят с „лицата с постоянно
местопребиваване в Република България,
които желаят да осиновят дете с обичайно
местопребиваване в чужбина“.
6. Точка 16 се изменя така:
„16. упражнява дейностите, възложени
на министерството като централен орган по
изпълнение на международните актове, съдържащи правни норми за закрила на интересите
на децата при упражняване на родителските
права и правото на лични отношения, както
и други отношения във връзка с интересите
на децата;“.
7. Създава се нова т. 17:
„17. подпомага експертно и технически
дейността на Съвета по международно осиновяване;“.
8. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 19. Навсякъде в правилника думите „чл. 5,
т. 15“ се заменят с „чл. 5, т. 19“.
§ 20. Приложението към чл. 13, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в министерството – 276 щатни бройки
Политически кабинет
в т. ч. експертни и технически сътрудници
Главен секретар
дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Инспекторат на министъра на правосъдието
по Закона за съдебната власт
дирекция „Механизъм за сътрудничество и
оценка“
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Правни дейности“
дирекция „Административно обслужване и
канцелария“
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Финанси и бюджет“
дирекция „Инвестиции и обществени
поръчки“
дирекция „Управление на собствеността и
стопанските дейности“
дирекция „Информационно обслужване и
технологии“

8
1
10
7
31
8
1
104
11
17
6
23
14
19
6
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дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
8
Специализирана администрация
106
в т. ч.:
дирекция „Съвет по законодателство“
16
дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“
26
дирекция „Управление на международни
програми и проекти“
8
дирекция „Процесуално представителство на
Република България пред Европейския съд
по правата на човека“
11
дирекция „Регистри“
14
дирекция „Българско гражданство“
14
дирекция „Международна правна закрила на
детето и международни осиновявания“
17“.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 1 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 28 и 73 от 2001 г., бр. 97 от 2002 г.,
бр. 64 и 106 от 2004 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 37,
48 и 65 от 2006 г., бр. 11 и 87 от 2007 г., бр. 61
от 2008 г. и бр. 4 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „3705“ се заменя с „4003“.
2. В ал. 2 числото „576“ се заменя с „616“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова т. 20:
„20. организира и координира дейността на
митническите учреждения по събирането на
полагащите се пътни такси и глоби;“.
2. Създава се т. 21:
„21. обобщава и анализира резултатите от
събраните пътни такси и глоби и изготвя прогнози за приходите от тях.“
§ 3. В чл. 20а се създават т. 16 – 18:
„16. организира и координира дейността
на митническите учреждения по контрола на
граничните контролно-пропускателни пунктове
на общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства;
17. организира и координира дейността на
митническите учреждения при осъществяване
на контрола на граничните контролно-пропускателни пунктове върху разрешителните за
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международни превози за преминаване през
страната на транспортни средства с чужда и с
българска регистрация;
18. ръководи методически и подпомага митническите учреждения при осъществяване на
граничните контролно-пропускателни пунктове
на контрола върху превозвачите за спазването
на маршрутите при влизане или излизане от
страната.“
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Новоназначените служители в специализираната администрация задължително
завършват базов курс за обучение на митнически инспектори в дирекция „Национален
учебен център“.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „576“ се заменя с „616“.
2. На ред „Обща администрация в т. ч.“
числото „113“ се заменя със „124“.
3. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ числото „42“ се заменя с „53“.
4. На ред „Специализирана администрация
в т. ч.“ числото „426“ се заменя с „455“.
5. На ред „дирекция „Оперативен митнически и акцизен контрол“ числото „130“ се
заменя със „153“.
6. На ред „дирекция „Митническа статистика
и автоматизация“ числото „57“ се заменя с „63“.
Заключителни разпоредби
§ 6. Министърът на финансите в изпълнение
на постановлението да извърши налагащите се
промени по бюджетите на преобразуваната със
Закона за изменение и допълнение на Закона
за пътищата Национална агенция „Пътна инфраструктура“ и на Министерството на финансите за 2009 г. по реда на чл. 34 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 7. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от
Постановление № 215 на Министерския съвет
от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за
преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на финансите (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от
1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87
от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102
от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56,
76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77,
90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г.
и бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.) в т. 2 числото
„3705“ се заменя с „4003“.
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§ 8. В Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ. бр. 18 от
2009 г.; изм., бр. 36 и 64 от 2009 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 2, т. 2 след думите „Националната
агенция за приходите“ се добавя „и в Агенция
„Митници“.
2. В чл. 5, ал. 10 след думите „Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от Европейския
съюз“ се поставя запетая и се добавя „директора
и заместник-директорите на Агенция „Митници“.
3. В приложение № 3 към чл. 2, т. 2:
а) в наименованието след думите „Националната агенция за приходите“ се добавя „и в
Агенция „Митници“;
б) в пореден № 1, колона 2 след длъжностно
ниво „А2“ се поставя запетая и се добавя „А3“;
в) в пореден № 5, колона 2 след длъжностно
ниво „Б3“ се поставя запетая и се добавя „А7“;
г) в пореден № 8, колона 2 след длъжностно ниво „Б6“ се поставя запетая и се добавя
„В2 – само за длъжностите в Агенция „Митници“;
д) пореден № 9 се изменя така:
„9. Б7, В2 – само за длъжностите в Националната агенция за приходите, В3, В4 – само
за длъжностите в Агенция „Митници“, В5, Г1
240 604“;
е) пореден № 10 се изменя така:
„10. В4 – само за длъжностите в Националната агенция за приходите, В6, Г2, Г3 240 462“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11577

РЕШЕНИЕ № 777

ОТ 5 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства, в
Блок 1 – 18 Тракия, разположен в област
Хасково, и за уведомление за предоставяне
на разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1,
т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните
богатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и
§ 1, т. 24а от допълнителната разпоредба на
Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. О т к ри ва п роизводс т во за изда ва не
на разрешение за търсене и проучване на
суров нефт и природен газ в Блок 1 – 18
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Тракия на площ с размер 940,12 km 2 , с координатни точки от № 1 до № 10 съгласно
приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Конкурсът за определяне на титуляр
на разрешението по т. 1 да се проведе на
150-ия ден от обнародването на решението в
„Официален вестник“ на Европейския съюз в
сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на адрес: София, ул.
Триадица 8.
5. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
6. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17 ч. на 130-ия ден от
обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
8. Конкурсът е неприсъствен.
9. Определя цена на конкурсните книжа в
размер 500 лв. Конкурсните книжа се закупуват от стая 802 в сградата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: София, ул. Триадица 8, в определения
в т. 5 срок.
10. Кандидатите за участие в конкурса
трябва да отговарят на изискванията на чл. 23,
ал. 1 от Закона за подземните богатства.
11. Предложени ята на кандидатите за
конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда и обучение, бонуси
и притежаваните управленски и финансови
възможности, както е предвидено в конкурсните книжа.
12. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 10 000 лв., платим до срока по т. 6
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
13. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за недопускането му.
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14. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се задържа, а на останалите участници
се връща в срок 14 дни след обнародването
в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за издаване на разрешение
за търсене и проучване.
15. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: София, ул. Триадица 8,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
16. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
17. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
18. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
18.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната
страница на Министерския съвет.
18.2. Да орга низи ра п ровеж да нет о на
конкурса.
19. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
Географски координати (координатна система
„1950 г.“) на Блок 1 – 18 Тракия:
1.
2.
3.
4.
5.

41°
41°
41°
41°
41°

50'
50'
52'
53'
49'

34.275"N
45.014"N
55.884"N
06.026"N
17.984"N

25°
26°
26°
26°
26°

42'
00'
00'
22'
22'

41.441"E
44.523"E
42.506"E
23.117"E
24.265"E

граница с Република Турция и Република
Гърция
6.
7.
8.
9.

41°
41°
41°
41°

10.

41° 50' 34.275"N

11536

39'
39'
46'
46'

31.125"N
23.120"N
21.391"N
18.068"N

26°
25°
25°
25°

04'
49'
49'
42'

10.596"E
25.406"E
17.766"E
36.679"E

25° 42' 41.441"E
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РЕШЕНИЕ № 778
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – трахити и псамитови туфи, от
находище „Караново“, разположено в земли
щето на с. Караново, община Айтос, област
Бургас, на „Латит“ – ООД, Банкя
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, а л. 3,
чл. 29, чл. 54, ал. 5 и 6 и § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – трахити и псамитови туфи, представляващи изключителна държавна собственост, от
находище „Караново“, разположено в землището на с. Караново, община Айтос, област
Бургас, на „Латит“ – ООД, Банкя.
2. Определя концесионна площ в размер
103 261 кв. м, вк лючваща площта на у твърдените запаси от находище „Караново“
и необходимите площи за осъществяване
на дейността по концесията, при граници
с координати на точките от № 1 до № 13
включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Латит“ – ООД, Банк я – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0153 от
5 октомври 2004 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива трахити и псамитови туфи
в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
трахити и псамитови туфи;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
трахити и псамитови туфи;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
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добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите (въз основа на
преценка на необходимостта от оценка на
въздействието върху околната среда) цялостният работен проект става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околната среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
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5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.10. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
5.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията по концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
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6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след влизането в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) или на решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Караново“, разположено в землището на с. Караново, община
Айтос, област Бургас, по реда на Закона за
опазване на околната среда и съгласуване на
проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. чрез извършване оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от
2007 г.), както и изискванията за опазване на
културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Караново“ – приложение към концесионния договор, представена
от „Латит“ – ООД, Банкя;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
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6.4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното възнаграждение за
предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в специалната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
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и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на плащането се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката концесионното възнаграждение
за единица добито подземно богатство не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г. съгласно
чл. 1, ал. 4 от методиката.
9.4. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
4500 лв., определен на базата на 15 000 тона
добита суровина и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство, съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката
по т. 9.3.
9.5. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.4, се внася в приход на
община Айтос по ред, определен в концесионния договор.
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9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.4 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Латит“ – ООД, Банкя, в едномесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координати на граничните точки на кон
цесионната площ на находище „Караново“,
с. Караново, община Айтос, област Бургас
Координатна система „1970 г.“
X

Y

1.

4659491,87

9562713,99

2.

4659382,27

9562860,28

3.

4659322,32

9562940,42

4.

4659241,95

9562864,12

5.

4659221,20

9562845,10

6.

4659162,36

9562923,63

7.

4659098,91

9562862,33

8.

4659017,37

9562783,55

9.

4659076,20

9562705,06

10.

4659166,14

9562585,03

11.

4659192,91

9562549,30

12.

4659295,63

9562595,66

13.

4659403,83

9562648,04
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4
от 1 септември 2009 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Биотехнолог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
524020 „Биотехнолог“ 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 изискване за придобиването на квалификация по
професията 524020 „Биотехнолог“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалност 524020 „Технология в биопроизводствата“.
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 специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и
науката, а за професионално обучение – от
обучаващата институция.
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(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото 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 професионално направление „Химични продукти и технологии“
от Списъка на специалностите и професиите
за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата
от 1993 г., се обучават и завършват 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
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Биотехнолог“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:

Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване

524020

Биотехнолог

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

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
524020 „Биотехнолог“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Биотехнолог“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.

5240201

Трета

Технология в
биопроизводствата

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за м и н и ма л но вход я що
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За професионално образование по професията „Биотехнолог“ с придобиване на трета
степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище е
завършен VII клас или основно образование, а
за професионално обучение – завършено средно
образование или придобито право за явяване на
държавни зрелостни изпити.
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1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Биотехнолог“ 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 професионалното направление.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни 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.)
Биотехнологът с трета степен на професионална квалификация работи с машини, апарати
и уреди съобразно етапите и режимите на технологичната схема. Той осъществява непрекъснат
контрол и обслужване на работните процеси.
Работата на биотехнолога е свързана с при
емане, подготовка и съхраняване на суровини,
материали и биоагенти. Същите се прилагат в
различни биопроизводства, водещи до получаване
на традиционни или нови биопродукти с високо
качество и добив или екологосъобразен биоефект
(пречистване на води и пр.). Биотехнологът може
да провежда физични, химични, биохимични и
микробиологични анализи в биопроизводствата, в индустриални области като химическа и
хранително-вкусова промишленост, защита на
околната среда и в селското стопанство.
Биотехнологът поема отговорност за организирането и осъществяването на дейностите на
малък екип в производството, лабораторията или
в научноизследователски център. В съответния
етап от технологичната схема биотехнологът
отговаря за въвеждането, поддържането и извеждането от работен режим на конкретната инсталация в производствения цех. Той отговаря и за
обзавеждането и работата във физикохимична,
биохимична и микробиологична лаборатория
при анализи на суровини, материали и продук
ти, както и при подготовката и съхраняването
на биоагенти.
За успешното упражняване на професията
биотехнологът трябва да притежава чувство на
отговорност, концентрация на вниманието и
наблюдателност, дисциплинираност, прецизност
при извършване на анализите, умения за работа
в екип, спазване на принципите на професионалната етика и култура на общуването.
В промишлени условия биотехнологът:
• приема и подготвя вода, въздух (за аеробни
процеси), хранителни среди (включително
преработка на субстрати до асимилируеми
компоненти), биоагенти, оборудване и
помещения;
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и зв ърш ва к у л т и ви ра не (п р оп а г а ц и я),
биотрансформации или биокатализ чрез
биоагенти (ензими, микроорганизми, растителни и животински клетки и тъкани) в
биореактори до краен продукт или ефект;
• изолира и пречиства биопродукти;
• концентрира, формова, суши и пр. биопродуктите;
• дозира, пълни, затваря, опакова, етикетира,
палетизира и пр. готовия продукт;
• съхранява и експедира биопродуктите.
Работата на биотехнолога обхваща анализ и
контрол на качеството на суровини, на междинни и крайни продукти, подготвя стандартни и
специфични разтвори, хранителни среди, мик
роскопски препарати и биоагенти. Провежда
микробиологичен и биотехнологичен контрол на
суровини, материали, биоагенти и биопродукти.
Проверява и спазва санитарно-хигиенните норми
в производствените помещения и лаборатории. В
биотехнологичните лаборатории и производства
биотехнологът спазва стриктно правилата и стандартите за работа със съответните материали и
оборудване, санитарно-хигиенните изисквания
и тези за работно облекло.
Биотехнолог ът провеж да количествени и
качествени анализи и изпитвания, като използва подходящи лабораторни методи и оборудване – със стандартни клетъчни култури при
асептични условия за целите на качествения
контрол, при изследвания за разработване на
продукти и при производство в областта на биотехнологиите. Той трябва да разбира принципите
на работа на прибори, апарати, оборудване, да
следи за тяхната техническа изправност и да
работи безопасно с тях. Уменията да обслужва
апаратурата и оборудването в съответното производство са важни за качественото изпълнение
на трудовите дейности. Биотехнологът трябва да е
в състояние да използва голямо разнообразие от
методи за наблюдение върху биотехнологичните
процеси и да предприема действия в зависимост
от нивото на своята компетентност.
Професиона лната реа лизаци я на лицата,
придобили трета степен на квалификация по
професията „Биотехнолог“, може да се осъществи
в следните области:
• фармация и медицина; производство на
антибиотици, пробиотици, витамини, ваксини, хормони, интерферони, алкалоиди;
• хранително-вкусова промишленост; производство на пиво, вино, оцет, млечнокисели
продукти, хляб, закваски, протеини, полизахариди, органични киселини, добавки
(подсладители, консерванти, и др.) и пр.;
• химическа промишленост; производство на
органични разтворители, горива и материали; по-важни разтворители са алканоли,
алдехиди, кетони и др. ректифицирани
продукти на ферментации; микробен син-
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тез на липиди, биополимери (протеини,
полизахариди, нук леинови киселини и
пр.); излугване на метали и пр.;
• биокатализатори; методи за производство,
имобилизация и технологично приложение
на ензими (в хранително-вкусови производства, перилни препарати и пр.);
• селско стопанство; производство на фуражи, микрогъби, микроводорасли, био
торове, инсектициди, пробиотици, растежни регулатори, компост, силаж и пр.;
получаване и култивиране на растителни
(животински) клетки и тъкани;
• екология; пречистване на отпадни води
с аеротанкове, биофилтри, окислителни
ровове, шахтови апарати и пр.; получаване
на биогаз и биогориво; микробно излугване
на метали.
За успешното упражняване на професията
се изисква биотехнологът да притежава добри
знания по чужд език, умения за разчитане на
техническа и технологична документация, използване на компютър и софтуерни продукти,
знания за здравословните и безопасни условия
на труд, знания и професионален подход към
опазване на околната среда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Биотехнолог“, могат да се обучават за придобиване на
квалификация по професиите „Химик-технолог“,
„Лаборант“ и „Еколог“. За целта обучаващата
институция организира обучение, чието съдържание се определя след сравняване на компетенциите и резултатите от ученето в отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подг о т овка, регламен т и ра н и в Държ а вн и т е
образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република
България, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика № 742 от
27.ХII.2005 г., с последните изменения и допълнения със Заповед № РД 01/1114 от 30.ХII.2008 г.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Биотехнолог“, могат да заемат длъжности от НКПД,
включени в единична група 3116-3001 Технолог – биотехнологичен синтез. По преценка на
работодателя лицата, придобили трета степен
на професионална квалификация по професията „Биотехнолог“, специалност „Технология в
биопроизводствата“ (след обучение на работното
място), могат да заемат длъжности от група
7451 Производствени лаборанти и сродни на
тях – например: 7451-2001 Анализатор в лаборатория; 7451-2002 Влагоизмерител; 7451-2005
Лаборант; 7451-20 06 Пробовземач; 7451-20 08

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

Хидр оизмерител; 7451-2009 Хидрометеорологичен (агрометеорологичен) наблюдател; 7451-2010
Хидронаблюдател.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
• спазва правилата за здравословни и без
опасни условия на труд и опазване на околната среда в съответствие с изискванията
в сектора;
• прилага знания, умения и компетенции,
които са необходими за използването на
информационни и комуникационни технологии;
• поема отговорност за работата на екипа,
който ръководи;
• реализира предприемачески идеи;
• разбира своята роля и отговорности в
дейността на фирмата;
• определя стратегии за своето професионално развитие;
• владее поне един чу ж д език на ниво,
оси г у ря ва що успеш на п рофесиона л на
комуникация;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо 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 обу чението по от расловата
професионална подготовка – единна за всички
професии от професионално направление „Химични продукти и технологии“.
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• участва в организирането на дейностите
на работното място в биотехнологичните,
химичните, хранително-вкусовите, козметичните и фармацевтичните производства;
• познава и правилно класифицира суровини,
междинни и крайни продукти в съответните производства;
• познава физикохимичната същност и етапите на биотехнологичните процеси;
• познава принципите на действие на основното оборудване за реа лизаци я на
химичните и биотехнологичните процеси;
• познава и прилага съвременни методи за
изпитване, за извършване на химични,
микробиологични, физикохимични анализи и контрол на изследваните материали;
• извършва статистическа обработка и анализира получените резултати;
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разчита и използва стандарти, техническа
и технологична информация, свързана с
работата в биотехнологичните производства и лаборатории.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Биотехнолог“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• притежава систематизирани знания за
основните закономерности на биотехнологичните процеси;
• прилага в практиката общите методи за
организиране, управление и контрол на
биотехнологичните процеси;
• спазва етапите на приемане, преработване,
изолиране, пречистване и съхраняване на
суровини;
• обслужва схеми за подготовка и съхраняване на хранителни среди и субстрати за
биопроизводствата;
• прилага принципите и методите за провеждане на биосинтези, биотрансформации
и биокатализи;
• осъществява съобразно типа на биотехнологията концентриране, сушене, формоване, пълнене, дозиране, затваряне,
опаковане, етикетиране, палетизиране и
съхраняване на продукти от основните
биопроизводства;
• извършва процедури със стандартни клетъчни култури при асептични условия за
целите на качествения контрол и изследователската работа;
• провежда рутинни молекулярно-биологични процедури за целите на качествения
контрол или за разработването на продукти
в областта на биотехнологиите;
• описва основните суровини, материали и
крайни продукти на биотехнологичните
процеси;
• характеризира етапите на биотехнологичните процеси;
• познава спецификата на биотехнологичното
оборудване и работи прецизно и безопасно
с него;
• обяснява условията, принципите и методите за провеждане на биотехнологични
процеси;
• систематизира и обработва биотехнологична информация и я представя в табличен
и графичен вид;
• обяснява значението и представя тенденциите за развитие в биотехнологиите;
• контролира спазването на изискванията
за безопасна работа;
• прилага ефективно организиране, управление и контрол на биотехнологичните
процеси;
• съдейства за решаване на екологични
проблеми.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
1
2
Общи за професията „Биотехнолог“
1. Контролира спаз- 1.1. Спазва стандартите и инването на основните струкциите при работа с разправила за безопасна лични реактиви и консумативи,
работа в биотехноло- лабораторна стъклария, запагичните производства лими, летливи и податливи на
и лаборатории.
експлозия вещества, лабораторно и технологично оборудване
1.2. Предприема адекватни действия в случай на пожар и производствена авария.
1.3. Оказва долекарска помощ на
пострадал при авария и обучава
другите на това.
1.4. Избира и използва лични защитни средства в зависимост от
възникналата ситуация.
1.5. Характеризира основните
свойства на реактивите и опасните вещества по отношение въздействието им върху здравето на
човека.
1.6. Не допуска извършването на
дейности, които са в противоречие с изискванията за опазване
на околната среда.
2. Осъществява ефек- 2.1. Използва различни методи на
тивна комуникация, комуникация, спазвайки нормите
организира и коорна професионалната етика.
динира работата в
2.2. Координира работата на екиекипа.
па, познавайки силните и слабите
страни на всеки негов член.
2.3. Прилага съвременни ИКТ за
улесняване на комуникациите и
организацията на работното място.
2.4. Ползва чужд език в пряката
си работа – разчита стандарти,
инструкции и други документи,
които прилага при извършване
на трудовите дейности.
2.5. Използва правилно специфична терминология на чужд
език при изясняване същността
на биотехнологичните процеси,
тяхното управление и контрол.
3. Характеризира
3.1. Обяснява спецификата, мноролята на биотехно- гообразието и обхвата на биотехлогиите за развитието нологиите.
на икономиката и
3.2. Обяснява взаимовръзката на
живота на хората.
биотехнологиите с технологиите в
химическата, хранително-вкусовата, парфюмерийно-козметичната
промишленост и др.
3.3. Анализира етичните проблеми, свързани с развитието на био
технологиите и тяхното влияние
върху живота на хората.
Специфични за специалност 5240201„Технология в
биопроизводствата“
4. Характеризира
4.1. Описва основните суровини,
произхода, състава и материали, хранителни среди и
свойствата на суробиоагенти в биотехнологичните
вините в биотехноло- производства.
гичните производства. 4.2. Характеризира видовото разнообразие, строежа и състава на
суровините.
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4.3. Описва спецификата, методите, етапите, помещенията и
оборудването за подготовка, преработка и съхраняване на суровинната база.
4.4. Приготвя микроскопски препарати и хранителни среди за
провеждане на анализи.
4.5. Използва методи и процедури
за оценка качеството на суровините и материалите в биотехнологичните производства.
4.6. Контролира спазването на
стандартите при окачествяване на
суровини и материали.

5.1. Описва взаимната връзка и
подчиненост на механизмите на
биотехнологичните процеси.
5.2. Характеризира основните суровини, продуценти и алгоритъм
за работа с технологични схеми
за конкретни биотехнологични
производства.
5.3 Идентифицира основните параметри на технологичните процеси и начините за осъществяване на контрол с оглед качеството
на крайния продукт.
5.4. Анализира причините за отклоненията от нормалните стойности на параметрите на технологичния режим.
5.5. Обяснява последователността
на етапите и методите за получаване на продукти от основните
биопроизводства.
5.6. Описва качества, свойства,
съхранение и приложение на био
продукти.
6. Познава устрой6.1. Обслужва машини и апарати
ството и принципа на за приемане, измиване, пречистдействие на оборудва- ване, преработка и съхраняване
нето в биопроизвод- на суровини и материали.
ствата.
6.2. Обяснява технологични схеми, параметри, методи и оборудване за подготовка и съхраняване
на хранителни среди и субстрати
за биопроизводствата.
6.3. Обяснява и класифицира
конструкции биореактори както
според осъществявания от биоагента процес (ензимен, аеробен,
анаеробен, ферментация, биотрансформация, фототрансформация и др.), така и според изискванията за стерилност, аерация,
времетраене, локализация на продуцента и начина на подаваната
енергия.
6.4. Обяснява устройството и
работата на машини, апарати и
схеми за следкултивационна обработка до съответен продукт
(изолиране и пречистване на биопродукти, концентриране, формоване и сушене).
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6.5. Обяснява устройството и
работата на машини, апарати и
схеми за пълнене, дозиране, затваряне, опаковане, етикетиране
и палетизиране на биопродукти.
6.6. Класифицира машините и
апаратите в зависимост от биопроцесите, биоагентите, технологичните схеми и етапите на производството.
6.7. Контролира поддържането на
техническата изправност на производственото оборудване.
6.8. Прилага инструкциите за
действия при констатиране на
нарушения в работата на съоръженията.
6.9. Осъществява контрол за без
опасна работа с оборудването в
съответното производство.
7. Провежда проце7.1. Приготвя, поддържа и задури със стандартни пазва растителни, животински и
клетъчни култури при микробиални култури.
асептични условия.
7.2. Приготвя и използва среди за
култури според спецификата на
производството.
7.3. Осъществява качествен контрол по време на подготовката и
провеждането на технологичните
процеси.
8. Осъществява тех- 8.1. Организира правилното изнологичен контрол
вършване на дейностите, свървъв всички етапи от зани с отделните видове конбиотехнологичното
трол – на суровини, на междинпроизводство.
ни и на крайни продукти.
8.2. Обобщава резултатите от изследванията.
8.3. Осъществява биологичен и
физикохимичен контрол на основните параметри, обезпечаващи конкретното производство.
8.4. Инициира действия за своевременно отстраняване на причините за отклонения в параметрите на биотехнологичния режим.
8.5. Отчита резултатите от микробиологичен анализ.
8.6. Представя резултатите от анализите и контрола на технологичните параметри в устен, писмен,
графичен или електронен формат
на български и на чужд език.
9. Използва стан9.1. Описва изискванията за рабодарти, техническа и
та със стандартите, с техническатехнологична докута и технологичната документаментация в пряката
ция в етапите на биотехнологичси работа като бионото производство.
технолог.
9.2. Осъществява контрол при
прилагането на стандарти, инструкции, указания, техническа и
технологична документация.
9.3. Работи със съвременни ИКТ
при изготвяне на отчети за извършените анализи и контрол в
биотехнологичните производства.
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10.1. Извършва правилен подбор
на суровини, продуценти и на параметри за оптималното протичане на съответния биотехнологичен процес.
10.2. Характеризира технологичните етапи и видовете биопроцеси.
10.3. Приготвя стандартни и специфични разтвори.
10.4. Описва начините за приготвяне, анализ и съхранение на
хранителни среди и продуценти
на БАВ.
10.5. Приготвя хранителни среди
за култивираните микроорганизми и характеризира процеса на
култивиране.
10.6. Описва процеса на възпроизводство на микроорганизмите
в биореактора или в друго оборудване.
10.7. Подготвя биореактора за работа (култивиране, стерилизиране
на биореактора и приготвяне на
ваксината).
10.8. Описва фазите в растежа
на микроорганизмите – фаза на
адаптиране, експоненциална фаза,
стационарна фаза и фаза на отмиране.
10.9. Анализира етапите в растежа
на микроорганизмите и предприема съответни действия за нормалното им протичане.
10.10. Извършва процедурите за
получаване на крайния продукт
или субстанция от култивираната среда: сепарация, пурификация и др.
10.11. Извършва специфичните
дейности след култивирането и
пречистването – концентрация
на продуктите, изпарение на водата, формиране на продукта, сушене, дозиране, опаковка и складиране в хладилници или подходящи помещения.
11. Работи със специ- 11.1. Описва различни конструкфичното оборудване в ции биореактори, методи и схеми
съответното биопро- за култивиране в аеробни, анаеизводство.
робни и други условия.
11.2. Спазва изискванията и осъществява контрол за безопасна
работа с апарати, уреди, прибори
и съоръжения.
11.3. Разчита и анализира информацията от контролния ком
пютър.
11.4. Въвежда, съхранява и намира необходимата информация в
компютър, използва специализиран софтуер.
12. Съдейства за ре- 12.1. Изяснява основните принцишаване на екологич- пи, значението и перспективите
ни проблеми.
за развитие на биоенергетиката.
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12.2. Изяснява основните принципи, значението и перспективите
за развитие на екологичната био
технология.
12.3. Характеризира процесите
на пречистване на вода, въздух
и почва чрез биотехнологични
методи.
12.4. Обяснява същността на микробиологичното пречистване на
отпадни води, оползотворяване и
приложение на активна утайка.
12.5. Анализира влиянието на
биотехнологичните производства
върху околната среда.
12.6. Осъществява контрол върху
биотехнологичните процеси с оглед опазване на околната среда.

5. Изисквания към материалната база
5.1. По теория
5.1.1. Учебен кабинет
В учебния кабинет се провежда теоретичното
обучение. 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 – демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, софтуерни
продукти, свързани с техниката и технологията
на професията и специалността, учебни видеофилми и др.
Учебните кабинети трябва да отговорят на
необходимите педагогически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания,
като създават предпоставки за успешно усвояване
на знанията, уменията и формиране на професионално-личностни качества у обучаваните.
5.2. По практика
Практическото обучение се организира като
учебна и производствена практика. Обучението
по практика се провежда в учебни лаборатории,
работилници, учебни цехове, специализирани
учебни бази в обучаващи институции, специализирани учебни бази в училища, в центрове
за професионално обучение, предприятия на
физически или юридически лица, учебно-производствени бази към предприятия и фирми.
Училищата могат да организират практическо
обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица при спазване на
нормативните изисквания.
5.2.1. Учебни лаборатории
Планирането, разположението и оборудването на учебните лаборатории е съобразено със
спецификата на учебната дейност, с целите и
задачите на обучението по професията, със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗЗБУТ). Обзавеждането на лаборатории
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те включва работни места за обучаваните и за
обучаващия 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 прибори 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 вк лючване 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
апаратурата, за подготовка на упражненията и
склад за реактивите.
5.2.1.1. 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
компютри, демонстрационна маса, периодична
система, дестилатор, су шилни, ел. котлони,
предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина,
водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH мет ри, статив с комплек т от реак тиви,
лабораторни съдове, макети, модели и схеми,
прибори и пособия и др. съобразно действащите
нормативи. Оборудването следва да се обогатява периодично съобразно включването на ново
учебно съдържание и съвременни дидактически
материали.
5.2.1.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия с инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по аналитична химия с инструментални методи. Оборудването включва компютри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, 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.
съобразно действащите нормативи. Оборудването
трябва да се обогатява периодично съобразно
включването на ново учебно съдържание и съвременни дидактически материали.
5.2.1.3. Учебна лаборатория по микробиология
и биохимия
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по микробиология и био
химия. Оборудването включва стерилен бокс
с бактерицидни лампи или ламиниран бокс,
манипулационна (подготвително помещение
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с мивка с топла вода, дестилатор, автоклав,
стерилизатор на Кох, сушилни), сух стерилизатор, термостат и, работещ и п ри разли чни
температ у ри, х ла дилник за съх ран яване на
хранителни среди и колекция микроорганизми, микробиологични щамове, микроскопи с
имерсионен обектив, технически и аналитични
везни, к латачен апарат, магнитна бъркалка,
центрофуга, водна баня, лабораторни съдове,
прибори (бактериологично ухо и игла), пособия,
хранителни среди, материали и реактиви.
Учебните лаборатории се обзавеждат в съответствие с нормативните изисквания на МОМН,
МЗ и съответните специализирани органи.
5.2.1.4. Учебна лаборатория по биотехнологичен контрол
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по биотехнологичен контрол.
Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, дестилатор, сушилни, технически и
аналитични везни, микроскоп, статив с комплект
от реактиви за качествен анализ, лабораторни
съдове, прибори, пособия и др. съобразно действащите нормативи.
6. Изисквания към обучаващите по теория и
практика
Професионалното обучение по професията
„Биотехнолог“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Химични технологии“ и „Биотехнологии“ от Класификатора на областите 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 обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните си знания и умения.
11345

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-01
от 29 септември 2009 г.

за условията и реда за водене и съхраняване
на регистрите за пълно осиновяване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за водене и съхраняване на:
1. регистър на децата, които могат да бъдат
осиновени при условията на пълно осиновяване;
2. регистър на осиновяващи при условията
на пълно осиновяване.
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(2) С наредбата се определят и условията
и редът за:
1. вписване в регистрите по ал. 1;
2. извършване на социално проучване на
лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване;
3. издаване и прекратяване на разрешение
за вписване в регистъра на осиновяващи за
пълно осиновяване.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се осъществяват при гарантиране закрила на интересите
на детето, при съблюдаване на неговите
основни права и съобразно изискванията на
чл. 21 от Конвенцията за правата на детето
на Организацията на обединените нации (ДВ,
бр. 55 от 1991 г.).
Чл. 3. (1) Дейностите по чл. 1 се осъществяват от регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално
подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане.
(2) Директорите на регионалните дирекции
за социално подпомагане определят със заповед длъжностните лица, които осъществяват
дейностите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1.
(3) Директорите на дирекции „Социално
подпомагане“ определят със заповед длъжностните лица, които извършват дейностите
по чл. 1, ал. 2, т. 2.
Чл. 4. (1) Регистрите по чл. 1, ал. 1 се поддържат върху хартиен и електронен носител.
(2) Рег ист ри те върх у хар т иен носи тел
се водят в томове, страниците на които се
номерират. На корицата на всеки том се
отбелязват наименованието на регистъра и
номерът на тома.
(3) За всяко вписване на дете, на осиновяващ или съпрузи в съответния регистър се
отделя партида с необходимия брой двойни
страници.
(4) Когат о оп ределен и т е с т ра н и ц и с е
изпълнят, в същия или друг том се отделя
необходимият брой нови страници, на които
вписванията продължават под първоначалния
номер. В графата за отбелязвания и заличавания на последната изписана страница
се написва „Продължение“ и се отбелязват
номерът на тома и на отделените нови страници за същото лице, а при номера на първия
нов лист се написва „Продължение от том
№ ........., страница № .........“.
(5) Непосредствено след вписването в
регистъра върху хартиен носител длъжностното лице въвежда данните и в електронния
еквивалент.
Чл. 5. За всяко дете, осиновяващ или съпрузи, вписани в регистрите, се създава досие.
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Чл. 6. (1) Длъжностното лице по чл. 3,
ал. 2 след всяко вписване поставя датата и
се подписва.
(2) Всяка промяна в обстоятелствата, вписани в регистрите, подлежи на отбелязване.
(3) Допуснатите явни фактически грешки
се поправят служебно.
(4) Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга целостта
на информацията за вписаните вече обстоятелства.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 длъжностното
лице задължително посочва основанието и
датата на извършеното действие и се подписва.
Чл. 7. (1) Данните в регистрите по чл. 1,
ал. 1 са служебна информация.
(2) Директорите на съответните дирекции,
както и длъжностните лица, които се допускат
до работа с данните в регистрите по ал. 1, са
длъжни да осигурят защита на съхраняваната
от тях информация от неправомерен достъп.
Чл. 8. Досиетата се съхраняват в архива
на съответната дирекция за срок 5 години,
след което се предават на Държавния архив.
Раздел II
Регистър на децата, които могат да бъдат оси
новени при условията на пълно осиновяване
Чл. 9. (1) Регистърът на децата, които могат
да бъдат осиновени при условията на пълно
осиновяване, се води и съхранява от регионалната дирекция за социално подпомагане
по настоящ адрес на детето.
(2) Регистърът се води по образец съгласно
приложение № 1 и съдържа информация за:
1. личните данни на детето;
2. здравословното състояние и проведените
медицински изследвания на детето, както и
за специалните му нужди;
3. социалния статус на детето;
4. наличието на съгласие за пълно осиновяване, дадено от родителите;
5. наличието на обстоятелствата по чл. 84,
ал. 1 – 5 от Семейния кодекс;
6. личните данни на родителите и другите
членове на семейството, данни за здравословното им състояние;
7. специализираните институции, приемните семейства или другите лица, при които е
било настанено детето или които са полагали
грижи за него, и причините за извършеното
настаняване;
8. други важни обстоятелства от значение
за осиновяването.
(3) При промяна на настоящия адрес на
детето оригиналът на досието му се изпраща
в съответната регионална дирекция за социално подпомагане.
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Чл. 10. (1) Процедурата по вписване в
регистъра в случаите по чл. 84, ал. 1 и 2
от Семейния кодекс започва с писмено уведомление от страна на дирекция „Социално
подпомагане” по настоящ адрес на детето до
съответната регионална дирекция за социално
подпомагане. Към уведомлението се прилагат социалният доклад по приложение № 2
и документите, удостоверяващи наличието
на обстоятелствата за вписване по този ред.
(2) Лицата по чл. 84, ал. 3 и 4 от Семейния
кодекс подават писмена молба за вписване в
регистъра на детето до директора на съответната регионална дирекция за социално
подпомагане.
(3) Лицата по чл. 84, ал. 5 от Семейния
кодекс подават писмена молба за вписване
в регистъра на детето до директора на съответната регионална дирекция за социално
подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес. Към молбата се
прилага и становище от страна на дирекция
„Социално подпомагане”, че това е в интерес
на детето.
(4) Информацията по чл. 9, ал. 2, т. 2 – 4
се предоставя в регионалната дирекция за
социално подпомагане съгласно приложения
№ 2, 3 и 4.
(5) При пропуски, фактически грешки или
несъответствия в приложените документи
директорът на регионалната дирекция за
социално подпомагане определя срок и дава
указания за отстраняването им. При определяне на срока директорът е длъжен да се
съобрази с необходимите срокове за провеждане на съответните медицински изследвания,
когато не са проведени такива.
(6) Когато при подаване на уведомлението
или молбата лицата не разполагат с необходимите документи, директорът на регионалната
дирекция за социално подпомагане събира
служебно информацията по чл. 9, ал. 2.
(7) Информацията относно здравословното състояние на детето се актуализира
на всеки шест месеца, за което се издава
медицинско свидетелство. В него трябва да
бъдат отбелязани само настъпилите промени
в здравословното състояние, извършените или
пропуснатите ваксинации и реваксинации, както и резултатите от проведените прегледи на
детето. Когато в този период не са настъпили
промени в здравословното състояние и/или
не са проведени изследвания, това се посочва
изрично в медицинското свидетелство.
(8) При настъпване на промени в здравния
статус на детето преди изтичане на шестмесечния период по ал. 7 се изготвя ново
медицинско свидетелство, удостоверяващо
новите обстоятелства.
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Чл. 11. (1) Директорът на регионалната
дирекция за социално подпомагане е длъжен
в 3-дневен срок да организира вписване на
детето в регистъра от длъжностното лице след
събиране на информацията по чл. 9, ал. 2.
Когато се констатира невъзможност да се събере необходимата информация, включително
и по служебен път, директорът разпорежда
незабавно вписване на детето в регистъра въз
основа на наличните данни.
(2) За всяко вписано в регистъра дете длъжностното лице създава досие, което съдържа:
1. уведомленията по чл. 84, ал. 1 и 2 от
Семейния кодекс;
2. молбите по чл. 84, ал. 3 – 5 от Семейния кодекс;
3. документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 2;
4. оценката на потребностите на детето,
изготвена по реда на Наредбата за критериите
и стандартите за социални услуги за деца;
5. социалния доклад по приложение № 3 и
плана за действие по случая на детето, изготвени от дирекция „Социално подпомагане“;
6. заповедите по чл. 84, ал. 6 от Семейния
кодекс;
7. заверения препис от решението на съда,
с което се допуска осиновяването;
8. удостоверението за идентичност със
снимка на детето в цял ръст;
9. писменото уведомление за предприемане
на действия за следосиновително наблюдение
и подкрепа на детето и семейството;
10. докладите за следосиновително наблюдение;
11. информацията относно разглеждането
на случая на детето от Съвета по осиновяване в случаите, когато за него не е определен
подходящ осиновяващ или определеният не
е осиновил детето;
12. датата на уведомяване и изпращане
на досието на детето на Съвета по международни осиновявания при Министерството на
правосъдието в случаите по чл. 113, ал. 2 от
Семейния кодекс;
13. документите относно други обстоятелства от значение за осиновяването.
Чл. 12. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства директорът
на регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед, с която разпорежда
на съответното длъжностно лице да извърши
отбелязване в регистъра. В заповедта се посочват променилите се обстоятелства.
(2) Директорът на регионалната дирекция
за социално подпомагане издава заповед, с
която разпорежда на съответното длъжностно
лице да заличи от регистъра вписано дете при:
1. допуснато осиновяване;
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2. навършване на пълнолетие;
3. установяване произхода на детето;
4. оттегляне на предварително даденото от
родителите съгласие за осиновяване;
5. възстановяване на родителските права;
6. смърт на детето.
(3) Заповед за заличаването по ал. 2, т. 1 се
издава въз основа на влязлото в сила съдебно
решение за допускане на осиновяването на
детето. Осиновителят е длъжен да представи
заверен препис от съдебното решение в регионалната дирекция за социално подпомагане
в 3-дневен срок от влизането му в сила.
(4) При навършване на пълнолетие детето
се заличава служебно със заповед на директора на регионалната дирекция за социално
подпомагане, освен при висящо производство
за осиновяване пред съд.
(5) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 3
и 5 се издава по молба на родителите, към
която се прилага и заверен препис от съдебното решение.
(6) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 4 се
издава след оттеглянето на предварително даденото от родителите съгласие за осиновяване
във форма по образец съгласно приложение
№ 5. Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ е длъжен незабавно да изпрати
декларацията на регионалната дирекция за
социално подпомагане.
(7) Заповед за заличаване по ал. 2, т. 6 се
издава въз основа на акт за смърт, представен от ръководителя на специализираната
институция или на услугата от резидентен
тип, приемното семейство или роднините или
близките, при които е било настанено детето
или които са полагали грижи за него.
(8) Документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, се прилагат в досието
на детето.
Чл. 13. Компетентните държавни и общински органи, както и съответните юридически и физически лица оказват съдействие
на директорите на регионалните дирекции за
социално подпомагане, директорите на дирекция „Социално подпомагане”, директорите на
специализирани институции и ръководителите на услугите от резидентен тип, родители,
настойници и попечители за издаване на
необходимите за воденето на регистъра на
децата, които могат да бъдат осиновени при
условията на пълно осиновяване, документи.
Раздел III
Условия и ред за извършване на социално
проучване и за издаване и прекратяване на
разрешение за вписване в регистъра на осино
вяващи при условията на пълно осиновяване
Чл. 14. (1) Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае
да осинови дете при условията на пълно
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осиновяване, подава писмено заявление за
полу чаване на разрешение за вписване в
регистъра на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване до дирекция „Социално
подпомагане“ по постоянния си адрес.
(2) В случай че желаещите да осиновят са
съпрузи с различни постоянни адреси, заявлението се подава в дирекцията по постоянния
адрес на единия от тях.
(3) Заявлението съдържа:
1. лични данни – имена, единен граждански номер (ЕГН), съответно личен номер на
чужденец, дата и място на раждане, номер
на документа за самоличност и органа, който го е издал, постоянен и настоящ адрес,
гражданство;
2. кратка история на семейството на осиновяващия;
3. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
4. изброяване на регионалните дирекции
за социално подпомагане, в чиито регистри
лицето желае да бъде вписано;
5. мотиви за осиновяването;
6. други обстоятелства от значение за
осиновяването;
7. подпис на заявителя.
(4) В случаите на осиновяване от съпрузи
заявлението съдържа информация и за двамата.
Чл. 15. (1) Към заявлението по чл. 14 се
прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ, че лицето не
е лишавано от родителски права, който се
издава от общината по постоянния му адрес
след проверка в другите общини, в които той
е имал постоянен адрес;
2. удостоверение за психично здраве и медицинско удостоверение за физическо здраве,
липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия,
сексуално предавани инфекции с приложени
резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;
3. свидетелство за съдимост;
4. документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер;
5. документи за доходи и имотно състояние
(декларация, удостоверение и др.);
6. препоръки за лицето, което желае да
осинови, както и за лицата, които живеят
с него.
(2) Към заявлението, подадено от съпрузи
или един от тях, се прилагат документите по
ал. 1 за всеки от съпрузите и удостоверение
за сключен граждански брак.
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(3) В случаите, когато осиновяващият е
чужд гражданин с обичайно местопребиваване
в Република България, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по
ал. 1, т. 1, 3 и 4 съгласно законодателството
на държавата, чийто гражданин е лицето.
(4) В случай на пропуски, фактически
грешки или несъответствия в приложените
документи директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ определя срок и дава указания
за отстраняването им, а при необходимост
изисква уточняване на наличната и предоставяне на допълнителна информация.
(5) Заедно с документите по ал. 1 лицето,
което желае да осинови дете, подава и декларация за готовност за сътрудничество с дирекция
„Социално подпомагане“ при наблюдението
на отглеждането на детето и спазването на
неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за
развитието на детето на всеки шест месеца
през първите две години от осиновяването.
(6) Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи.
Чл. 16. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция „Социално
подпомагане“ извършва социално проучване
на лицето относно годността му да осинови
дете. Срокът може да бъде удължен еднократно
с два месеца по обективни причини, касаещи
кандидатите.
(2) В случаите, когато заявлението е подадено от един от съпрузите, дирекция „Социално подпомагане” осъществява социалното
проучване и по отношение на другия съпруг.
(3) Социалното проучване се извършва от
определен от директора на дирекция „Социално подпомагане“ социален работник. При
необходимост в извършването на социалното
проучване директорът включва и други специалисти от дирекцията.
(4) Проучването включва:
1. най-малко три срещи с лицето, което
желае да осинови;
2. най-малко едно посещение в дома на
желаещия да осинови, в който ще бъде отглеждано детето и в който трябва да бъде
гарантирана безопасна и сигурна среда за
отглеждането му;
3. най-малко една среща с членовете на
семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него;
4. най-малко една среща с лицата, дали
препоръки.
Чл. 17. (1) За резултатите от социалното
проучване социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови
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дете при условията на пълно осиновяване,
който задължително съдържа информацията
по чл. 14 и 15, както и информация за:
1. възрастта, пола и здравословното състояние на детето, за което би бил подходящ
осиновител;
2. възможността за осигуряване на условия
за задоволяване на специални потребности
на детето;
3. възможността за осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането на детето;
4. готовността за осигуряване на приемственост при отглеждането на детето, както
и на етническите, религиозните, културните
и езиковите особености на средата, от която
то произхожда;
5. проведените срещи с лицето, което желае
да осинови, с членовете на неговото семейство
и с лицата, които живеят с него;
6. посещенията в дома на лицето, което
желае да осинови;
7. проведените срещи с лицата, дали препоръки;
8. други обстоятелства от значение за
преценката.
(2) В случаите, когато осиновяващият не е
български гражданин, социалният работник
по ал. 1 отразява в доклада и обстоятелството
дали държавата, чийто гражданин е лицето,
ще признае решението на българския съд за
осиновяване.
(3) В доклада по ал. 1 социалният работник
дава заключение относно годността на лицето,
което желае да осинови, и прави мотивирано
предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за издаване или отказ
за издаване на разрешение за вписване в
регистъра на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване.
Чл. 18. (1) В 7-дневен срок от представянето
на доклада по чл. 17 директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ издава разрешение
или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно
осиновяване. В разрешението задължително
се посочват и другите регионални дирекции
за социално подпомагане, в чиито регистри
да бъде вписано лицето.
(2) За издаване на разрешение за вписване
в регистъра се вземат предвид възможностите за осигуряване на физическо, психическо
и социално благополучие на детето, както
и информацията за осиновяващия относно
личностното и семейното му развитие, здравословното му състояние, неговата социална
среда, мотивите му за осиновяване, способността му да осигури подходящи условия за
специалните потребности на детето и други
обстоятелства от значение за осиновяването.
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(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване
при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 19. (1) В 3-дневен срок от издаване
на разрешението директорът на дирекция
„Социално подпомагане“ го изпраща заедно
с доклада относно годността, заявлението по
чл. 14, ал. 6 и всички документи по чл. 15
на директора на регионалната дирекция за
социално подпомагане по постоянния адрес
на осиновяващия за вписване в регистъра.
(2) В дирекция „Социално подпомагане“
се съхранява досие, съдържащо фотокопие от
посочените в ал. 1 документи.
Чл. 20. (1) В 3-дневен срок от получаване на документите по чл. 19 регионалната
дирекция за социално подпомагане вписва
служебно осиновяващия.
(2) В 7-дневен срок от вписването регионалната дирекция за социално подпомагане
изпраща копия от разрешението за вписване
и от доклада за социалното проучване на посочените от осиновяващия други регионални
дирекции. Вписването в техните регистри се
извършва в 3-дневен срок от получаването.
Другите регионални дирекции за социално
подпомагане могат да изискват от регионалната дирекция, направила първоначалното
вписване, допълнителна информация за осиновяващия.
(3) Регионалната дирекция за социално
подпомагане, нап рави ла п ървонача лното
вписване, уведомява осиновяващия за това
обстоятелство и за изпращането на документите на другите регионални дирекции,
посочени от осиновяващия.
Чл. 21. (1) При промяна на обстоятелствата
от значение за издаване на разрешението осиновяващият е длъжен незабавно да информира
дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Когато промяната е от съществено
значение, директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ разпорежда да се извърши ново
социално проучване.
Чл. 22. (1) Разрешението за вписване в
регистъра се прекратява преди изтичането
на срока в следните случаи:
1. по молба на осиновяващия;
2. по преценка на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ в случаите по чл. 87,
ал. 2 от Семейния кодекс;
3. при наличие на влязло в сила съдебно
решение за осиновяване, освен ако лицето
не е било одобрено за осиновяване на повече
от едно дете;
4. при смърт на осиновяващия.
(2) Разрешението за вписване в регистъра
се прекратява със заповед на директора на
дирекция „Социално подпомагане“.
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(3) В 3-дневен срок от издаване на заповед
та по ал. 2 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ я изпраща на директора
на регионалната дирекция за заличаване на
вписването на осиновяващия в регистъра,
а в случаите по ал. 1, т. 1 – 2 и на самия
осиновяващ.
(4) В 7-дневен срок от заличаването на вписването регионалната дирекция за социално
подпомагане изпраща копие от заповедта за
заличаване на вписването до другите регионални дирекции, в които осиновяващият е
вписан. Заличаването в техните регистри се
извършва в 3-дневен срок от получаването.
Раздел IV
Условия и ред за водене и съхраняване на
регистъра на осиновяващи при условията на
пълно осиновяване
Чл. 23. Регистърът на осиновяващи при
условията на пълно осиновяване се води и
съхранява от регионалните дирекции за социално подпомагане по постоянния адрес на
осиновяващия.
Чл. 24. (1) Регистърът се води по образец
съгласно приложение № 6 и съдържа информация за:
1. личните данни на осиновяващия;
2. здравословното състояние на осиновяващия;
3. семейството на осиновяващия;
4. личните данни на членовете на семейството му, както и данни за здравословното
им състояние;
5. информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
6. мотивите за осиновяването;
7. други обстоятелства от значение за
осиновяването.
(2) В регистъра се вписват номерът и датата
на издаденото разрешение за вписване и на
неговото прекратяване.
(3) В регистъра се отбелязва и обстоятелството, че осиновяващият е отказал предложението или не е подал молба за осиновяване
в срок.
(4) Регионалната дирекция по постоянния
адрес на осиновяващия задължително вписва в регистъра и другите дирекции, в чиито
регистри осиновяващият е поискал вписване.
Чл. 25. (1) Всеки осиновяващ се вписва със
свой уникален пореден номер. Когато осиновяват съпрузи, те се вписват под един номер.
(2) В досието на вписания в регистъра
осиновяващ, съответно на съпрузите, които
осиновяват, се прилагат документите по чл. 19,
ал. 1, както и допълнително представените
документи.
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(3) Досието се съхранява в регионалната
дирекция по постоянния адрес на осиновяващия.
Чл. 26. (1) При промяна на някое от вписаните в регистъра обстоятелства, които са
от значение за даване на разрешението за
вписване, осиновяващият незабавно писмено
уведомява регионалната дирекция за социално
подпомагане по постоянния си адрес.
(2) По заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане
длъжностното лице извършва отбелязване в
регистъра, прилага в досието документите,
удостоверяващи промяната, и уведомява за
това другите регионални дирекции, в които
е вписано лицето.
Чл. 27. Заличаване на осиновяващ от регистъра се извършва при:
1. прекратяване на разрешението за вписване;
2. при изтичане на срока по чл. 86, ал. 5
от Семейния кодекс.
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Чл. 28. (1) Регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално
подпомагане“ обменят служебно информация
относно промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) В случаите, когато лицето е вписано
едновременно в повече от един регистър,
регионалните дирекции за социално подпомагане обменят информация относно промените в обстоятелствата, подлежащи на
вписване, и относно решенията на съветите
по осиновяване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 83, ал. 3 от Семейния кодекс (обн., ДВ,
бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) и
влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 4 от
2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.).
Министър: Т. Младенов
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2

Регистър на деца за пълно осиновяване
Пореден №

Дата на
вписване в
регистъра

1

2

Вх. № на
уведомлението за
вписване
3

Лични данни на
детето

Близнак
Братя
Сестри

4

5

Име:
Презиме:
Фамилия:

Здравословно със- СпециалСъгласие за
тояние и проведени ни нужди осиновяване
медицински изслед- на детето
вания на детето
6
7
8
Фамилна обременеДадено от
ност:
майката на
дата:

Пол:
Дата на раждане:

Заболявания:

Място на раждане:
ЕГН:
Етнически произход:
Постоянен адрес:

Физическо развитие:

Психическо развитие:

Настанено във/при:
Настанено на дата:
Законен представител на детето:

Проведени медицински изследвания
и резултати:
Задължителни имунизации и реимунизации:

Дадено от бащата на дата:
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Лични данни на родителите и другите членове на
семейството, информация за здравословното им
състояние

Настанявания

Причините за последното настаняване

9

10

11

Майка:

Баща:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на раждане:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Място на раждане:

ЕГН:

ЕГН:

Етнически произход:

Етнически произход:

Постоянен адрес:

Постоянен адрес:

Дееспособност:

Дееспособност:

Семейно положение:

Семейно положение:

Здравословно
състояние:

Здравословно
състояние:

Член:

Член:

Име:

Име:

Презиме:

Презиме:

Фамилия:

Фамилия:

Пол:

Пол:

Дата на раждане:

Дата на раждане:

Място на раждане:

Място на раждане:

ЕГН:

ЕГН:

Етнически произход:

Етнически произход:

Постоянен адрес:

Постоянен адрес:

Дееспособност:

Дееспособност:

Семейно положение:

Семейно положение:

Здравословно
състояние:

Здравословно
състояние:

Специализирани
институции:

Приемни
семейства:

Други лица:
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Лица, до които е отправяно предложение за
осиновяване на детето,
подаване на молба за осиновяване в срок

Откази за осиновяване на
детето (имена
и дати)

Дата на предаване
на досието на детето в МП, причини

Други
важни обстоятелства
за осиновяването

Съдебни решения и тяхното
влизане в сила

12

13

14

15

16

Данни за следосиновителния период
17
Отбелязвания и заличавания
18

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
Социален доклад за детето
№ ............ от .............. 200 ... г.
I. Информация за детето
Име на детето: ......................................................
Пол: ........................................................................
ЕГН: .......................................................................
Дата на раждане: .................................................
Място на раждане: ...............................................
Гражданство: ........................................................
Етнически, религиозни, култу рни и езикови
особености на средата, от която произхожда:
– Има ли детето братя/сестри/близнак?
– Правен статус на детето (брачно, извънбрачно
родено, с неизвестни родители, има ли съгласие
за осиновяването му, с родители, лишени от
родителски права)
Житейска история:
Къде е живяло детето до настоящия момент?
Какви са причините за настаняване на детето в
среда, различна от рождената му? Дата и място
на настаняването. Посещавало ли е детето детска
градина, училище и други? Било ли е детето
жертва на физическо, психическо или сексуално
насилие? При положителен отговор опишете установените обстоятелства и предприетите мерки.
Преживявани ли са емоционални травми? При
положителен отговор опишете тяхната история.
Какво е психомоторното развитие и нивото на
интелект?
II. Информация за рожденото семейство на детето
1. Майка:
Име: ........................................................................
ЕГН: .......................................................................
Дата и място на раждане: ..................................
Постоянен адрес: .................................................
Настоящ адрес: .....................................................
Гражданство: ........................................................
Пълнолетна/непълнолетна: ................................
Дееспособна/недееспособна: ..............................
Семейно положение: ...........................................
Бременност/поредност: .......................................
Здравословно състояние: ....................................

Образование: ........................................................
Занятие: .................................................................
Трудова биография: ……………………………………..
Семейно и социално обкръжение: ..................
Социално-икономическо положение: ...............
Данни за злоупотреба с алкохол или наркоманен
опит: .......................................................................
Причини за изоставяне на детето:
.................................................................................
2. Баща: .................................................................
Име: ........................................................................
ЕГН: .......................................................................
Дата и място на раждане: ..................................
Постоянен адрес: .................................................
Настоящ адрес: .....................................................
Гражданство: ........................................................
Пълнолетен/непълнолетен: ................................
Дееспособен/недееспособен: ..............................
Семейно положение: ...........................................
Здравословно състояние:......................................
Образование: ........................................................
Занятие:...................................................................
Трудова биография: .............................................
Семейно и социално обкръжение:......................
Социално-икономическо положение:.................
Данни за злоупотреба с алкохол или наркоманен
опит: .......................................................................
3. Информация за братя/сестри/близнак:
4. Информация за контактите на детето с рожденото му семейство и с други значими за него
хора – честота, място на осъществяване, наличие
на емоционална връзка.
III. Допълнителна и значима информация за
детето (специални нужди)
IV. Обобщение на психосоциалните данни за
детето и рожденото му семейство
V. Причини, поради които детето е изоставено
и се налага да бъде осиновено
Изготвен от
.................................................................................
(трите имена и длъжност на лицето, изготвило
доклада)
Подпис: ..................................................................
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Приложение № 3
към чл. 10, ал. 4
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
№..............................................................................
от................................................................. 200.... г.
за здравословно състояние, проведени медицински изследвания и специални нужди на детето
Имена на детето: ..................................................
ЕГН:.........................................................................
Пол: ........................................................................
Дата на раждане: .................................................
Място на раждане: ...............................................
.................................................................................
Към настоящия момент детето се отглежда във:
– специализирана институция.............................
– ..............................................................................
(наименование на специализираната институция)

приемно семейство................................................
– ..............................................................................
– (имена, адрес)
– при родителите си..............................................
.................................................................................
– (имена, адрес)
– при други лица...................................................
.................................................................................
– (имена, адрес, в какво качество)
– Къде е живяло детето от раждането до този
момент:
– в болница.............................................................
от ............................... до.........................................
– (наименование на болницата)
– при родителите си от................................... до
– в специализирана институция..........................
.................................................................................
– (наименование на специализираната институция)
от ................................... до......................................
– в приемно семейство от............................... до
– при други лица от......................................... до
------------------------------------------------------------Детето е родено от......... (поредна бременност)
нормално протекла или.......................................
опишете усложненията:
Механизъм на раждане: ......................................
Тегло при
раждане ............ кг

Към датата
на доклада ................. кг

Дължина при
раждане ............ см

Към датата
на доклада ................. см

Фамилна обремененост на детето:.....................
.................................................................................
APGAR: (показатели от 0 т. до 2 т.).................
– сърдечна честота:...............................................
– цвят на кожата:..................................................
– дишане:................................................................
– мускулен тонус:..................................................
– рефлекторна възбудимост:................................
Обща клинична оценка:.......................................
.................................................................................
.................................................................................
Изследване: трансфонтанална ехография (дата
и година).................................................................
Резултати:...............................................................
.................................................................................
.................................................................................
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Първо захранване на детето:...............................
Вид на храненето:

естествено
изкуствено
смесено

Алергии към храни и медикаменти:..................
.................................................................................
Ваксинации:
Хепатит В – дата на ваксиниране.......................
.................................................................................
БЦЖ – дати на ваксиниране и реваксиниране:.
.................................................................................
.................................................................................
Дифтерия – дати на ваксиниране и реваксиниране:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Тетанус – дати на ваксиниране и реваксиниране.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Коклюш – дати на ваксиниране и реваксиниране......................................................................
.................................................................................
Полиомиелит – дати на ваксиниране и реваксиниране
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Морбили – дати на ваксиниране и реваксиниране.........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Рубеола – дати на ваксиниране и реваксиниране.....................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Паротит – дати на ваксиниране и реваксиниране......................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Дифтерия, тетанус – дати на реваксиниране....
.................................................................................
.................................................................................
М а н т у – п р о б а и д ат и н а р ев а кс и н и р а не
(БЦЖ).....................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Тетанус, дифтерия – дати на реваксиниране.....
.................................................................................
.................................................................................
Други имунизации:...............................................
Дата на ваксиниране:...........................................
Ако детето не е ваксинирано срещу някое от
изброените по-горе заболявания или други заболявания, да се посочат причините за това:..
.................................................................................
.................................................................................
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Боледувало ли е детето от някое от изброените
инфекциозни детски заболявания:
коклюш, варицела, морбили, рубеола, заушка и
други, както и има ли усложнения във връзка
с тях:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Прекара н и д ру г и забол я ва н и я, услож нен и я
във връзка с тях и резултати от направените
изследвания:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Туберкулоза:...........................................................
Конвулсии (гърчове – включително и температурни):.....................................................................
.................................................................................
ЕЕГ (електроенцефалография) (дата):................
Резултати:...............................................................
.................................................................................
.................................................................................
Изследване: очни дъна (дата):...........................
Резултати:...............................................................
.................................................................................
.................................................................................
Настанявано ли е детето в болница:.................
Ако детето е настанявано в болница, кога е
било това, каква е била продължителността на
периода на хоспитализация, какви диагнози са
поставяни и какво лечение е приложено:.........
.................................................................................
Зрение:
Кога детето е започнало да задържа погледа си
върху определени обекти:....................................
.................................................................................
Слух:
Кога детето е започнало да реагира на звук:...
.................................................................................
Двигателно развитие:
Кога детето е започнало да седи само..............
Стои ли с подкрепа и откога...............................
Ходи ли с подкрепа и откога..............................
Ходи ли без подкрепа и откога...........................
Говор:
Кога детето е започнало да говори....................
Казва ли отделни думи........................................
Казва ли изречения...............................................
Обективно състояние............................................
Глава:.......................................................................
Уста и фаринкс:.....................................................
(заешка уста, пукнатина в небцето, зъби и други)
Очи:
(зрение, страбизъм, инфекции)
.................................................................................
Уши:
(инфекции, секрети, намален слух, деформации)
Шия:........................................................................
Вътрешни органи:
Гръден кош:............................................................
Сърце:...................................................................... .
Бял дроб:.................................................................
Корем:.....................................................................
Черен дроб:.............................................................
Далак:......................................................................
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Бъбреци:..................................................................
Стомах:....................................................................
Резултати от направени образни изследвания
(дата на изследването):.........................................
.................................................................................
Лимфни възли:.......................................................
Проведено серологично изследване (дата, причина и резултати от изследването):
Резултати:...............................................................
Полови органи:......................................................
Крайници:...............................................................
Кожа:.......................................................................
(екземи, инфекции, паразити)
Настоящи заболявания:........................................
.................................................................................
Изследвания за сифилис (дата):
Резултати:...............................................................
.................................................................................
Изследвания за туберкулоза (дата):
Резултати от манту-проба:...................................
.................................................................................
Изследвания за хепатит В (дата):.......................
Резултати от тест за Hasbro:................................
Изследвания за СПИН (дата):.............................
Ре з ул т ат и о т на п ра вен и т е т е с т ове за Н I V
(дата):.......................................................................
.................................................................................
Обща кръвна картина (дата на изследването):.
Резултати:...............................................................
Хематокрит (дата на изследването):...................
Резултати:...............................................................
.................................................................................
Изследване на урина (дата):................................
.................................................................................
- Захар (дата): .................................................
- Албумин (дата): ............................................
- Фенилкетони (дата): ....................................
.................................................................................
Изпражнения (диария, констипация):
Изследвания за паразити:
положителна проба/отрицателна проба
Ако при детето е установено наличие на паразити, да се посочи кога е станало това и какво
лечение е предприето:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Опишете равнището на психическото развитие
на детето, спецификите на неговото поведение,
контактност и умения: ........................................
..................................................................................
Има ли детето някакви психически заболявания
или отклонения:
..................................................................................
Заключение на лекаря относно физическото и
психическото здравословно състояние на детето,
неговото поведение и умения, специалните му
нужди, както и за необходимостта от специални
грижи при отглеждане на детето:
..................................................................................
Изготвено от личен лекар: ................................
(имена, номер, подпис и печат)
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Забележка 1. Лекарят, провел прегледа или
изследването, заверява съответната част от медицинското свидетелство, като посочва датата,
имената и номера си, подписва се и поставя печат.
Забележка 2. За издаване на медицинското
свидетелство, което се прилага към писменото
уведомление (искане) по чл. 10, ал. 1, се провеждат
прегледи и изследвания (сифилис, СПИН, хепатит
В, туберкулоза и др.), отразяващи актуалното
здравословно състояние на детето.

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
от родител за даване на съгласие за пълно
осиновяване
Преди да попълните декларацията, внимателно я прочетете. Подпишете я само след като се
убедите напълно, че разбирате всичко написано
по-долу. Вие имате право да получите всякакви
съвети или информация, която Ви е необходима
относно последиците от Вашето съгласие за пълно осиновяване на детето. Вие нямате право на
парично заплащане или компенсация от какъвто
и да е род с оглед даване на съгласие за пълно
осиновяване на детето.
I. Долуподписаният:
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................, дата на раждане .................
..............., място на раждане ..............................,
притежаващ лична карта № ............................,
издадена на ................................... от .....................
.............................................., постоянен адрес: област ..............................................., община ..............
.......................... град/село ..........................................
ул. ......................................... № .................................
.............................., настоящ адрес: област ............
................................. община ........................... град/
село ....................................... ул. ..............................
......... № ............
Майка (баща) на детето:.......................................
..................................................................................
................................................................................. ,
(име, презиме фамилия)

ЕГН ...................................................................., дата
на раждане ..............................., място на раждане
..........................................................., пол ...................
............., постоянен адрес ......................................
..................................................................................
Към настоящия момент детето се отглежда във:
..................................................................................
..................................................................................
1. Декларирам:
1.1. Получих от дирекция „Социално подпомагане“, община ............................................,
разяснения за последиците от допускането на
пълно осиновяване на дете.
1.2. Известно ми е, че:
1.2.1. За да бъде осиновено при условията на
пълно осиновяване, детето ми трябва да бъде
вписано в регистъра на децата за пълно осиновяване, воден от регионалната дирекция за
социално подпомагане по постоянния му адрес,
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съответно в регистъра на децата, които могат да
бъдат осиновени от чужденци при условията на
пълно осиновяване, воден от Министерството
на правосъдието.
1.2.2. Осиновяването се извършва единствено
с решение на съд.
1.2.3. Мога да оттегля своето съгласие пред
дирекция „Социално подпомагане“ писмено с
нотариално заверен подпис до започване на
производството по осиновяване пред съда.
1.2.4. Последиците от пълното осиновяване се
изразяват във възникване на права и задължения
като между роднини по произход между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и
осиновителя и неговите роднини – от друга, и в
прекратяване на правата и задълженията между
осиновения и неговите низходящи с роднините
им по произход.
1.2.5. Детето ми може да бъде осиновено от
лице или съпрузи, български или чужди граждани, живеещи в страната или в чужбина.
2. Декларирам, че доброволно се съгласявам,
без заплаха и/или насилие, за пълно осиновяване на детето ми, като разбирам, че с влизане в
сила на съдебното решение за осиновяване ще
настъпят последиците от пълно осиновяване,
посочени в т. 1.2.4, и отношенията ми с детето
трайно ще се прекратят.
3. Декларирам, че даденото от мен съгласие
не е обвързано с материална облага.
Декларирам, че напълно разбирам по-горните
изявления.
Съставена в град/село .....................................
......................
Дата: ...............................
Подпис или знак: ................................
II. Декларация на свидетели, тълковник или
преводач в случаите, в които се изисква по закон:
..................................................................................
..................................................................................
III. Декларация на длъжностното лице от
дирекция „Социално подпомагане“, община .....
................................................., в чието присъствие
е дадено съгласието:
Име: ...................................................................
Длъжност:..........................................................
Аз, долуподписаният, удостоверявам, че съм
разяснил на лицето последиците от пълното осиновяване. Съгласието е дадено в мое присъствие
в сроковете съгласно чл. 89, ал. 2 СК.
Нотариална заверка:

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
от родител за оттегляне на предварително
дадено съгласие за пълно осиновяване
Преди да попълните заявлението, внимателно
го прочетете. Подпишете го само след като се
убедите напълно, че разбирате всичко написано
по-долу. Вие имате право да получите от дирекция
„Социално подпомагане“ всякакви съвети или
информация, която Ви е необходима относно
последиците от оттегляне на съгласието Ви за
пълно осиновяване на детето. Вие нямате право
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на парично заплащане или компенсация от какъвто и да е род с оглед оттегляне на съгласието
Ви за пълно осиновяване на детето.
I. Долуподписаният: .............................................
..........................................................................................
.........................................................................................,
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като между роднини по произход между осиновения и неговите низходящи, от една страна, и
осиновителя и неговите роднини – от друга, и в
прекратяване на правата и задълженията между
осиновения и неговите низходящи с роднините
им по произход.
1.2.3. Ако не оттегля съгласието си, детето
ми може да бъде осиновено от лице или съпрузи, български или чужди граждани, живеещи в
страната или в чужбина.
2. Дек ларирам, че доброволно от тегл ям,
без заплаха и/или насилие, даденото от мен с
декларация от ................ г. съгласие за пълното
осиновяване на детето ми, което означава, че
не желая то:
2.1. да остане вписано в регистъра на децата
за пълно осиновяване, съответно в регистъра на
децата, които могат да бъдат осиновени от чужди
граждани при условията на пълно осиновяване,
воден от Министерството на правосъдието;
2.2. да бъде осиновено и да настъпят последиците на пълното осиновяване, посочени в т. 1. 2. 2.
3. Декларирам, че настоящото оттегляне не е
обвързано с материална облага. Декларирам, че
напълно разбирам по-горните изявления.
Съставена в град/село .......................................
........................................................................................
Дата: .................. Подпис или знак: ........................
II. Декларация на свидетели, тълковник или
преводач в случаите, в които се изисква по закон
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
III. Декларация на длъжностното лице от
дирек ци я „Социа лно подпомагане“, община
..................., в чието присъствие е извършено
оттеглянето:
Име: ........................................................................
Длъжност: ...........................................................
Аз, долуподписаният, удостоверявам, че съгласието е оттеглено в мое присъствие.
Нотариална заверка:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................., дата на раждане
............................., място на раждане ......................
........................................, притежаващ лична карта
№ ............., издадена на ...........................................
от ..........................................................., постоянен
адрес: област ................ община ...........................
град/село ..................ул. ........................ № .................
.............................настоящ адрес: област ...................
община ...........................град/село ........................
ул. ............................ № ...............................................
Майка (баща) на детето: ......................................
......................................................................................
....................................................................................,
(име, презиме, фамилия)

ЕГ Н .................................., дата на ра ж да не
............................., място на раждане .....................
................, пол......................., постоянен адрес .....
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
Към настоящия момент детето се отглежда
във: ..................................................................................
..........................................................................................
1. Декларирам:
1.1. Получих от дирекция „Социално подпомагане“, община ..........................., разяснения за
последиците от оттеглянето на съгласието ми
за пълно осиновяване.
1.2. Известно ми е, че:
1.2.1. Мога да оттегля своето съгласие пред
дирекция „Социално подпомагане“ писмено с
нотариално заверен подпис до започване на
производството по осиновяване пред съда.
1.2.2. Последиците от пълното осиновяване, за
което бях декларирал писмено своето съгласие, се
изразяват във възникване на права и задължения

Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1
Регистър на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
Пореден № Дата на вписване Вх. № на уведомлев регистър
ние за вписване
1

2

3

Лични данни на осиновяващия

Здравословно състояние
на осиновяващия

4

5

Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Семейно положение:
№ на документа за самоличност:
Издаден от:
Постоянен адрес:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Семейно положение:
№ на документа за самоличност:
Издаден от:
Постоянен адрес:

Информация за
семейството на
осиновяващия
6
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Лични данни на членовете на семейството,
здравословно състояние
7
Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Номер на документа за самоличност:
Издаден от:
Семейно положение:
Постоянен адрес:
Здравословно състояние:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Номер на документа за самоличност:
Издаден от:
Семейно положение:
Постоянен адрес:
Здравословно състояние:
Упражняване
на родителски
права
11

Номер, дата и орган,
издал разрешението
за вписване в регистъра и за прекратяването му
12
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Икономическо и социално положение на
осиновяващия
8
Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Номер на документа за самоличност:
Издаден от:
Семейно положение:
Постоянен адрес:
Здравословно състояние
Име:
Презиме:
Фамилия:
Пол:
Дата на раждане:
Място на раждане:
ЕГН (личен номер на чужденец):
Номер на документа за самоличност:
Издаден от:
Семейно положение:
Постоянен адрес:
Здравословно състояние:

Други важни обстоятелства за осиновяването

Дата на изпращане на преписката в съда

С Т Р. 4 1
Мотиви за осиновяването

Съдимост

9
Образование:
Месторабота:

10

Образование:
Месторабота:
Условия за живеене:
Финансова обезпеченост:

Съдебни решения

13
14
15
Отбелязвания, заличавания
17
Други регионални дирекции, в които е вписано лицето
18
Данни за следосиновителния период
19

Предложения и откази, както
и фактът на неподаване на
молба за осиновяване в съда
в срок
16

11344

Поправка. Министерският съвет прави поправки в следните свои решения:
1. В приложението към т. 1 на Решение № 926 на МС от 2005 г. за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект
„Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“ на територията на община Първомай, област Пловдив (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г.), в частта на землището на гр. Първомай, ЕКАТТЕ 59080,
община Първомай, за имот с идентификационен номер 59080.504.1428.001, собственост на Васил Ангелов
Димов, в графа 5 „площ за обезщетение (кв.м)“ вместо „11,82“ да се чете „118,2“.
2. В приложението към т. 1 на Решение № 855 на МС от 2008 г. за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект
„Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“ на територията на община Симеоновград, област Хасково (ДВ,
бр. 4 от 2009 г.), в частта за землището на Симеоновград, ЕКАТТЕ 47278, община Симеоновград, за имот
пореден номер 19 с идентификационен номер 47278.670.1332.4, собственост на „Топливо“ – АД, в графа 7
„стойност (в лв.)“ вместо „46 224“ да се чете „37 792“.
3. В приложението към т. 1 на Решение № 856 на МС от 2008 г. за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект
„Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“ на територията на община Димитровград, област Хасково (обн.,
ДВ, бр. 4 от 2009 г.; попр., бр. 11 от 2009 г.), в частта за землището на с. Скобелево, ЕКАТТЕ 66831, община
Димитровград, за имот с идентификационен номер 66831.501.378, в графа 7 „име на собственика на имота
(трите имена/име на юридическо лице)“ вместо „Ангел Петров Ангелов“ да се чете „Петко Христов Радичев“.
11567
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1278
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3
от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба, вх.
№ 94-М-365 от 28.ІХ.2009 г. от Мария Николова
Димова-Навущанова да бъде извършена промяна
на служебния адрес изменям Заповед № ЛС-04-72
от 2006 г. в частта є относно адреса на синдика
Мария Николова Димова-Навущанова, като вместо
„София, ж.к. Лагера, бл. 18, вх. Б, ап. 4“ се чете
„София 1527, район „Оборище“, бул. Васил Левски
112, партер, ап. 1, тел./факс 02 9435823, моб. тел.
0888 751 899“.
Министър: М. Попова
11568

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1279
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3
от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба,
вх. № 11-08-447 от 26.ІХ.2009 г. от Петя Димитрова
Цекова-Никлева да бъде извършена промяна на
служебния адрес изменям Заповед № ЛС-04-72
от 2006 г. в частта є относно адреса на синдика
Петя Димитрова Цекова-Никлева, като вместо
„София 1606, ул. Шандор Петьофи 32, ет. 3, ап. 6“
се чете „София, район „Слатина“, ул. Гео Милев
13а, вх. 1, ет. 5, ап. 10“.
Министър: М. Попова
11569

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 54
от 28 август 2009 г.
за удължаване с 2 години срока на Разрешение № 39
от 28.І.2008 г. за проучване на подземни богатства
по чл. 2, т. 8 ЗПБ – технологични отпадъци от
въгледобивната дейност и преработката на въгли
ща, в района на площ „Стакевци“ в землището на
с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин
На основание чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 3 ЗПБ, протоколно решение № 42 от
8.ХІ.2007 г. на Министерския съвет на Република
България и Разрешение № 39 от 28.І.2008 г. разрешавам:
1. Да се удължи с 2 години срокът на Разрешение
№ 39 от 28.І.2008 г. с титуляр „Минно дружество
Белоградчик“ – АД, търговско дружество, регистрирано с Решение № 387 от 11.V.2006 г. на Видинския
окръжен съд по ф.д. № 205/2006, том ІІІ, стр. 188,
партида 94, със седалище и адрес на управление

гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ж.к. Здравец, бл. 35, ет. 2, Република България.
2. В случай че площта на разрешението или
част от нея е обявена за защитена зона, титулярят
се задължава да изготви оценка на съвместимостта
съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разно
образие по реда, предвиден в Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г.
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.).
3. Разрешението за удължаване на срока на разрешението за проучване влиза в сила от 4.VІІІ.2009 г.
4. Контролът по изпълнение на разрешението и
на сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
11469

Министър: Тр. Трайков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 781
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 конкурсите и
Решение № 382 от 11.VI.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 17.XI.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 1, ул. Амстердам, до
бл. 165 (ПИ № 357), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.XI.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
11282
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РЕШЕНИЕ № 783
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 конкурсите и Решение № 383 от 11.VI.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 18.XI.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. 515, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 8000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.XI.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
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РЕШЕНИЕ № 784
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 конкурсите и Решение № 385 от 11.VI.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 19.XI.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 413, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 8000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.XI.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку-
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ментация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
11284

РЕШЕНИЕ № 790
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 конкурсите
и Решение № 448 от 25.VI.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 24.XI.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ж.к. Зона Б-5, бл. 3, на територията на район
„Възраждане“, обособена част от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 32 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.XI.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
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РЕШЕНИЕ № 800
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 конкурсите и Решение № 17 от 6.XII.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 23.XI.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Сухата река, ул. Момина кли-
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сура 15, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 34 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.XI.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.
1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-408
от 6 август 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 1 ЗМСМА и чл. 15,
ал. 1 ППЗНП във връзка с Решение № 454 от
31.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, нареждам:
1. Считано от 10.VІІІ.2009 г. да се преобразува
ЦДГ „Иглика“, с. Байкал, с една целодневна смесена
група за деца от 3- до 7-годишна възраст в Полудневна детска градина „Иглика“, с. Байкал, с една
смесена полудневна група за деца от 3- до 7-годишна
възраст, минимална посещаемост 6 деца.
2. Определям заетостта в детската градина общо
2 щата: педагогически персонал – един, помощнообслужващ персонал – един.
3. Трудовите правоотношения с работещите в
детската градина да се уредят съгласно Кодекса на
труда.
11326

Кмет: Ал. Печеняков

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 336
от 24 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 2,
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет – Разград, реши:
1. Открива процедура за приватизация на общинските нежилищни имоти:
а) № 61710.505.169 (УПИ IX, кв. 310), Разград,
с площ 11 322 кв. м (до бившето виетнамско общежитие);
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б) № 61710.501.46 (УПИ III-186, кв. 8), Разград, с
площ 5870 кв. м (до бензиностанция на „Деспред“);
в) № 61710.506.502 Гарова промишлена зона (УПИ
XVI, кв. 9), Разград, с площ 3350 кв. м (срещу база
„Петрол“);
г) в с. Стражец с площ 1184 кв. м (до газостанция
на „Петрол“).
2. Упълномощава кмета на общината, а при
отсъствието му – негов заместник, да възложи
дейностите по изготвянето на правните анализи и
приватизационните оценки на общинските нежилищни имоти.
Председател: С. Стоянов
11329

ОБЩИНА СМЯДОВО
ЗАПОВЕД № 547
от 14 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП И решение № 179 по протокол № 6 от
29.VІІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Смядово,
нареждам:
1. Да се преобразува Детска ясла „Щастливо детство“ и Детска градина „Маргаритка“ в Обединено
детско заведение „Маргаритка“, Смядово, считано
от 15.ІХ.2009 г.
2. Числеността на персонала се определя със
заповед на кмета на община Смядово съгласно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от
2008 г. на министъра на образованието и науката за
нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на
народната просвета.
3. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат
уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2, правило второ от Кодекса на труда.
4. Задължителната документация и наличният инвентар от Детска ясла „Щастливо детство“ и Детска
градина „Маргаритка“ да се приемат за управление
и стопанисване от Обединено детско заведение
„Маргаритка“ – Смядово.
11330

За кмет: Ив. Петрова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 452
от 23 септември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 15 ППЗНП
и решение на Общинския съвет – гр. Сунгурларе,
прието на 11.IX.2009 г., закривам ЦДГ „Детелина“ – с. Климаш, община Сунгурларе, област Бургас,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Движимото и недвижимото имущество на
закритата детска градина е общинска собственост
и се разпределя на ЦДГ „Щастливо детство“ – с.
Лозарево, и община Сунгурларе.
3. Децата от ЦДГ „Детелина“ – с. Климаш,
да бъдат пренасочени към ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Лозарево, община Сунгурларе, област
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Бургас, като им се осигурява превоз с придружител
до с. Лозарево с училищния автобус на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Лозарево.
4. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на Ц Д Г
„Детелина“ – с. Климаш, да се съхранява в ЦДГ
„Щастливо детство“ – с. Лозарево, община Сунгурларе, област Бургас.
5. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта за защита
на важни обществени интереси – осигуряване на
престоя на децата в детска градина, в съответствие
с изискванията на ЗНП.
11331

Кмет: Г. Кенов

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗАПОВЕД № 189
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП, решение № 51 от
23.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – с. Ситово, и
поради трайна тенденция на намаляване броя на
децата, довела до невъзможност за формиране на
група в рамките на нормативно определения минимум, нареждам:
1. Да се закрие полудневна детска градина
„Щастливо детство“ – с. Босна, община Ситово,
област Силистра, считано от 30.ІХ.2009 г.
2. Трудовоправните отношения с педагогическия
персонал да бъдат уредени при условията на чл. 119
от Кодекса на труда.
3. Подлежащите за обучение и възпитание деца
от с. Босна да бъдат пренасочени към ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Ситово, община Ситово, област
Силистра, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Имуществото на закритото детско заведение
е общинска собственост и остава за стопанисване
от община Ситово.
5. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на П Д Г
„Щастливо детство“ – с. Босна, община Ситово,
област Силистра, ще се съхранява в ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Ситово, община Ситово, област
Силистра.
6. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта за защита
на важни обществени интереси – осигуряване на
възпитанието и обучението на децата в съответствие
с държавните образователни изисквания.
7. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Севджан Адем – зам.-кмет на община
Ситово.
11477

Кмет: Н. Неделчев

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

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 септември 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
3926876
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
1717888
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Инвестиции в ценни книжа
Всичко активи:
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:

18593286
24238050
7672663
4666970
6943600
398924
4555893
24238050

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Цв. Манчев
В. Пауновска
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 септември 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
25141
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота в МВФ 1391436
Дълготрайни материални и
нематериални активи
199348
Други активи
9764
Депозит в управление „Емисионно“
4555893
Всичко активи:
6181582
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2576536
Други пасиви
10738
Всичко задължения:
2587274
Основен капитал
20000
Резерви
3169446
Неразпределена печалба
404862
Всичко собствен капитал:
3594308
Всичко пасиви:
6181582
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
В. Пауновска
11415

СЪДИЛИЩА
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 339/2009 по предявено на 15.V.2009 г. мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност със седалище София, с правно основание по чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД, с цена на иска 4 227 000 лв. срещу
Иван Борисов Солаков, ЕТ „Борван – Иван Солаков“ и Десислава Георгиева Даскалова за отнемане в полза на държавата на следното имущество
на стойност 4 227 000 лв.: На основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Иван Борисов
Солаков, ЕГН 6709260047, и Десислава Георгиева
Даскалова-Солакова, ЕГН 7401060070: поземлен
имот № 201002 в землището на гр. Обзор, област
Бургас, в местността Чеир баши, с площ на имота
7488 к в.м, а съгласно ск ица с идентификатор
53045.201.2, трайно предназначение: урбанизирана
територия при граници съгласно скица имоти с
и ден т ифи к ат ори, к а к т о след ва: 53045.20 0.412 ,
53045.201.313, 53045.201.312, 53045.201.1, 53045.227.200
и 53045.200.118, заедно с построената върху него
дискотека с кафе-аперитив и механа с идентифи-
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катор 53045.201.2.1, предназначение: сграда за култура и изкуство със застроена площ 1635 кв.м и
РЗП 2400 кв.м, състояща се от един полуподземен
и два пространствено свързани надземни етажа,
както следва: първи етаж (кота 0,00): дансинг, естрада, три бара, помещения за персонала, складови помещения, блок санитарни възли за посетители, хранителен блок, тип „кафе-аперитив“, в югоизточната част; втори етаж: емпоре (кота +4,00):
дансинг и места за танцуване, стая за управител и
стая за персонал; полуподземен етаж (кота – 4,00):
механа и склад, при граници: от четири страни
външен зид, заедно с всички приращения към
имота, които са или ще бъдат трайно прикрепени
към него и представляват недвижими вещи по
смисъла на ЗС, придобит с нотариален акт № 63,
том ІV, рег. № 1859, дело № 627 от 2005 г. на нотариус Стоян Ангелов – с район на действие Районен съд – Несебър, вписан в СВ – Несебър, с
акт № 81, том V, дело 1002/2005 г. от 23.ІІІ.2005 г.;
лек автомобил, марка „Мерцедес С 320“, с ДК № С
4444 РХ, рама № WDB220651A193194, двигател
№ 11294430946450, цвят зелен, закупен от Иван
Борисов Солаков; лек автомобил, марка „Опел
Ф р о н т е р а“ с Д К № Е 0 2 42 А Н , р а м а
№ SED5JMWL4RV631225, двигател № 23DTR0109996,
цвят черен, закупен от Иван Борисов Солаков; лек
автомобил, марка „Ланчия Тема“, с ДК № Е 2562
А А , р а м а № Z L A 8 3 4 0 0 0 0 5 0 0 8 59 2 , д в и г а т е л
№ 81449722091058939, цвят син, закупен от Иван
Борисов Солаков; моторна лодка Вн 7109 (бивш Вн
4999 А, година на построяване – 1997 г. в Тутракан,
мат ериа л на корп ус а – с т ък лоп лас т, д ъ л ж ина – 6,20 м, ширина – 2,20 м, височина 1,01 м,
газене – 0,39 м, бруто тонаж – 2,5; двигател „Ямаха“ – № 401810, извънбордов, бензинов, мощност
175 к.с., 1259 кВт., закупен от Иван Борисов Солаков. На основание чл. 9 във връзка с чл. 10 и чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД от Десислава Георгиева Даскалова-Солакова, ЕГН 7401060070, и Иван Борисов
Солаков, ЕГН 6709260047: поземлен имот № 236020
в землището на Петрич, в местността Кумли – мерата, с площ на имота 3,280 дка, четвърта категория, с начин на трайно ползване – нива, при
граници на имота: поземлен имот № 236016 – нива
на Борис Костадинов Солаков, поземлен имот
№ 000128 – път ІV кл. на държавна собственост,
поземлен имот № 236021 – нива на Станислав
Любенов Илиев, поземлен имот № 236003 – нива
на наследниците на Христо Петров Тегов, и поземлен имот № 236004 – нива на наследниците на
Нашко Димитров Спасов, придобит с нотариален
акт № 82, том ІІ, рег. № 4297, дело № 246 от 2006 г.
на нотариус Фани Шутова – район на действие
Районен съд – Петрич, вписан в СВ – Петрич, с
акт № 144, том ХІ, дело № 2566 от 2006 г. от
13.ХІІ.2006 г.; поземлен имот № 236016 в землището на Петрич в местността Кумли – мерата, с
площ на имота 4,600 дка, четвърта категория, с
начин на трайно ползване – нива, при граници на
имота: поземлен имот № 236018 – нива на Стоян
Борисов Донев, поземлен имот № 236005 – нива
на наследниците на Тодор Трайков Харизанов,
поземлен имот № 236004 – нива на наследниците
на Нашко Дими т ров Спасов, позем лен имо т
№ 236020 – нива на Борис Костадинов Солаков, и
поземлен имот № 000128 – път, кл. на държавна
собственост, придобит с нотариален акт № 83, том
ІІ, рег. № 4301, дело № 2476 от 2006 г. на нотариус
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Фа н и Шу т ов а – ра йон н а дейс т вие Ра йонен
съд – Петрич, вписан в СВ – Петрич, с акт № 146,
том ХІ, дело № 2568/2006 г. от 13.ХІІ.2006 г.; лек
автомобил, марка „Ауди А4“, с ДК № Е 2690 АР,
нов Д К № Е 422 4 А Р, о т 2 .V І.2 0 0 4 г., ра м а
№ WAUZZZ8DZWA021542, двигател № AEB130473,
цвят светлосив, закупен от Десислава Георгиева
Даскалова-Солакова. На основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Иван Борисов Солаков в качеството му на едноличен търговец „Борван – Иван
Солаков“, ЕИК 101503404, и Десислава Георгиева
Даскалова-Солакова: пасище – мера с обща площ
44,706 дка в землището на с. Старчево, община
Петрич, представляващо парцел 426 от масив 000,
местност Барата, пета категория, при съседи: имот
№ 000329 – полски път общинска собственост,
№ 000333 – полски път общинска собственост,
№ 000135 – стопански двор на Десислава Георгиева Даскалова, № 000427 – стопански двор държавна собственост, № 000339 – полски път общинска собственост, № 042009 – нива на наследниците на Софка Ангелова Георгиева, № 042008 – нива,
общ и нск и позем лен фон д, с. С тарчево,
№ 042007 – нива на наследниците на Стоян Костадинов Петров, № 042006 – нива на наследниците на Стоян Костадинов Петров, № 042005 – нива
н а н ас лед н и ц и т е н а Я не Та нев З а п р ев,
№ 042004 – нива, общински поземлен фонд с. Старчево, № 000392 – канал общинска собственост,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 53, том І, рег. № 643, дело
№ 50 от 2003 г. на нотариус Елена Якова – район
на действие Районен съд – Пет рич, вписан в
СВ – Петрич, с акт № 82, том І, дело 96/2003 г. от
3.ІІ.2003 г.; стопански двор в землището на с.
Старчево, община Петрич, съставляващ имот № 135
в землището на с. Старчево, с площ на имота
10 396 кв.м, заедно с построените в парцела сгради, а именно: едноетажна полумасивна сграда с
площ 1180 кв.м, едноетажна масивна сграда с площ
70 кв.м – битова сграда, едноетажна масивна сграда – административна сграда, и склад за фураж и
трафопост за далекопровод и мрежа с ниско напрежение с 12 бетонни стълба, при съседи на парцела:
от север и от изток – полски път, от юг – общински парцел № 2 по нотариален акт, а по скица – стопански двор, от запад – земеделска земя по нотариален акт, а по скица – стопански двор; съгласно
констативен акт № 5 от 31.І.2003 г. и акт № 7 от
31.І.2003 г. за двуетажна масивна сграда (приемна
сграда); съгласно констативен акт № 6 от 31.І.2003 г.
и акт № 9 от 31.І.2003 г. за складове за сено, зърно
и готова продукция и боксове за отглеждане на
животни; съгласно констативен акт № 7 от 31.І.2003 г.
и акт № 11 от 31.І.2003 г. за цех за отглеждане на
вино; съгласно акт за узаконяване № 13 от 18.
VІІ.2003 г. и удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 4 от 16.ІІ.2004 г. е видно, че
животновъдната ферма и приемната сграда са в
завършен вид, а цехът за отглеждане на вино е на
етап груб строеж, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 54, том І,
рег. № 644, дело № 51/2003 г. на нотариус Елена
Якова – район на действие Районен съд – Петрич,
вписан в СВ – Петрич, с акт № 83, том І, дело
№ 97/2003 от 3.ІІ.2003 г.; товарен автомобил, марка „ЗИЛ 131“, с ДК № Е 3290 АН, рама № 9202979,
двигател № 643639, цвят зелен, първоначална регистрация на 7.ІV.1989 г., придобит от ЕТ „Бор-
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ван – Иван Солаков“, собственост на Иван Борисов
Солаков; товарен автомобил, марка „ГАЗ 330730“, с
ДК № Е 2512 ВР, рама № 330720141421, двигател
№ 39239, цвят син, първоначална регистрация на
30.ІХ.1993 г., придобит от ЕТ „Борван – Иван Солаков“, собственост на Иван Борисов Солаков; лек
автомобил, марка „Мерцедес С 500“, с ДК № Е 5566
В С , р а м а № W DD 2 2118 61 A 2 39 211 , д в и г а т е л
№ 27396830263516, цвят черен металик, първоначална регистрация на 5.VІ.2008 г., придобит от ЕТ
„Борван – Иван Солаков“, собственост на Иван
Борисов Солаков. На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Иван Борисов Солаков – 50 дружествени дяла от капитала на „Солак“ – ЕООД, ЕИК
102920404, сл. № на НАП 4020023061, решение № 1
от 20.ІV.2005 г. по ф.д. № 1191/2005 на Бургаския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Княз Александър Батенберг 16, притежавани от Иван Борисов Солаков, в размер 5000
лв. Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 20.І.2010 г. в 13 ч. В двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението третите лица, които претендират самостоятелни права върху описаното имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното под посочения номер
дело, като предявят съответните искове пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
11531
Пазарджишкият окръжен съд с разпореждане
от 17.ІХ.2009 г. по гр. д. № 659/2009 на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява: образуване на
гражданско дело № 659/2009 по описа на Пазарджишкия окръжен съд по мотивирано искане на
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), с БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя Стоян Кушлев с адрес
за призоваване: Ловеч, ул. Търговска 24, каб. 207,
срещу Марин Йорданов Маринов, ЕГН 7909023980,
с постоянен адрес: Плевен, ул Драгаш войвода
8, вх. А, ет. 3, ап. 9; „МВ Марвел“ – ООД, ЕИК
175176344, със седалище и адрес на управление:
Плевен, ул. Драгаш войвода 8, вх. А, ет. 3, ап. 9,
чрез управителя є Марин Йорданов Маринов, ЕГН
7909023980; Велизар Стефанов Симеонов, ЕГН
7911143987, с постоянен адрес: София, кв. Бенковски, ул. Яшарица 17; с правно основание: чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД. Цена на иска: 236 506,61 лв. за
отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност 236 506,61 лв. На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Марин Йорданов
Маринов: недвижим имот: урегулиран поземлен
имот в с. Васильово, област Ловеч, съответстващ
на парцел VІІ, планоснимачен номер 172, в квартал 33 по подробния план на с. Васильово, с площ
490 кв. м заедно с построената в имота едноетажна
масивна жилищна сграда със застроена площ 133
кв.м по удостоверение № МДТ-01-527 от 7.ІІІ.2008 г.
на община Тетевен при граници и съседи: улица,
неурегулирано, свое и Стоян Цецов Нешевски; лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.
№ ЕН 1528 ВВ, рама № WVWZZZ1HZPW039801,
двигател № ABS335627, първоначална регистрац и я 23.І Х.1992 г., последна рег ист раци я – 13.
ІV.2007 г.; дружествени дялове – 50 дяла, всеки
по 50 лв., общо в размер 2500 лв., притежавани от
Марин Йорданов Маринов, от капитала на дружеството „МВ Марвел“ – ООД, ЕИК 175176344;
дружествени дялове – 25 дяла, всеки по 50 лв.,
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общо в размер 1250 лв., притежавани от Марин
Йорданов Маринов от капитала на дружеството
„Омега – 07“ – ООД, ЕИК 112658789; наличнос т та в ра змер 68,25 л в. по ра зп ла щат ел на
сметка в левове IBAN: BG20BPBI 7923 10 69964201
във фи на нсов цен т ър на „Юроба н к Е ф Д ж и
България“ – А Д, Плевен, на името на Марин
Йорданов Маринов заедно с лихвата върху нея;
наличност та по разплащателна сметка в евро
IBAN: BG02BPBI 7923 14 69964201 – открита на
8.ІІІ.2007 г. във финансов център на „Юробанк Еф
Джи България“ – АД, Плевен, на името на Марин
Йорданов Маринов; наличността в размер 30,90 лв.
по спестовна сметка в лева IBAN: BG79BPBI 7923
40 69964201 във финансов център на „Юробанк Еф
Джи България“ – АД, Плевен, на името на Марин
Йорданов Маринов заедно с лихвата върху нея;
наличността в размер 5,46 лв. по разплащателна
сметка в левове IBAN: BG16UBBS 8002 10 29711618
в ОББ – Плевен, на името на Марин Йорданов
Маринов заедно с лихвата върху нея; левовата
равностойност по централния курс на БНБ на наличността от 2,52 евро по разплащателна сметка
в евро: IBAN: BG30UBBS 8002 14 20151110 в ОББ,
клон „Борово“, София, на името на Марин Йорданов
Маринов заедно с лихвата върху нея; наличността
по спестовна сметка в долари – IBAN: BG83UBBS
8002 41 04080113 в ОББ – Плевен, на името на
Марин Йорданов Маринов. На основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД от Марин Йорданов Маринов:
сумата в размер 19 300 лв. от продажба на следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот
с площ 518 кв. м в с. Васильово, област Ловеч,
съответстващ на парцел ХІV, кад. № 172, в кв. 33
по подробния план на с. Васильово от 1964 г. и
съгласно заповед № 80 от 16.ІІ.2007 г. на кмета на
община Тетевен, при граници и съседи: улица, УПИ
VІІ-172 – собственост на продавача, неурегулирани
имоти и УПИ VІІІ-170 на Цана Атанасова Колева,
заедно с всички подобрения в имота, които са трайно
прикрепени към земята и увеличават стойноста на
имота; сумата в размер 19 470 лв. от продажба на
следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот
с площ 518 кв. м, съответстващ на парцел ХІV, кад.
№ 172 в кв. 33 по подробния план на с. Васильово
от 1964 г. и съгласно заповед № 80 от 16.ІІ.2007 г.
на кмета на община Тетевен, при граници и съседи:
улица, УПИ VІІ-172 – собственост на продавача,
неурегулирани имоти и УПИ VІІІ-170 на Цана Атанасова Колева, заедно с всички подобрения в имота,
които са трайно прикрепени към земята и увеличават
стойноста на имота. На основание чл. 7, т. 1 във
връзка с чл. 6 ЗОПДИППД от Велизар Стефанов
Симеонов: недвижим имот: двуетажна сграда – общежитие, със застроена площ 192 кв. м, състояща
се от първи етаж – гараж, складови помещения,
стаи за отдих, стълбища, втори етаж – два еднакви
апартамента с по 2 стаи, кухня, коридор, баня и
тоалетна, самостоятелни стълбища, намираща се
в УПИ І – санаториум на МНЗ и парк, в кв. 1 по
действащия план на с. Баня, община Панагюрище, от 1995 г., при съседи на УПИ: изток – улица,
запад – река, север – улица, юг – река. Указва на
заинтересуваните, че могат да предявят своите претенции върху описаното имущество в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Датата, на която се насрочва първото
съдебно заседание, е 9.ІІ.2010 г. в 10,30 ч.
11532
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П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8670 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 5666/93 вписа промени за
„Пловдивинвест“ – АД: вписа промяна в състава
на СД: освобождава Петър Димитров Попов като
член на СД и като изпълнителен директор; вписа
Димитър Петров Попов като нов член на СД; вписа
Петър Веселинов Ангелов като изпълнителен директор; вписа СД в състав: Никола Иванов Петков,
Димитър Петров Попов, Петър Веселинов Ангелов;
вписа промени в устава на дружеството; дружеството
ще се представлява от Петър Веселинов Ангелов и
Димитър Петров Попов заедно и поотделно.
43275
Пловдивският окръжен съд с решение № 8679
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 4785/93 вписа за „Комарс“ – АД, поправка на очевидна фактическа
грешка в диспозитива на решение № 7586 от
13.IX.2007 г.: имената на новоизбрания член на
съвета на директорите Найден Маринов Геновски
да се четат Найден Маринов Генковски.
43276
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8662
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 12368/92 вписа промяна
за „Пътстрой“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Пловдив, ул. Волтер 4, ет. 2, ап. 6; вписа
промяна в учредителния акт.
43277
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8669 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 11214/92 вписа промени за
„Свети Княз Борис I“ – ЕООД: освобождава Нели
Милкова Митева като управител на дружеството,
считано от 10.VIII.2007 г.; вписа Петя Стоянова
Стоилова като управител на дружеството, считано от 10.VIII.2007 г.; освобождава Петя Стоянова
Стоилова като управител на дружеството, считано
от 12.IX.2007 г.; вписа Атанас Димитров Колчев
за временно изпълняващ длъжността управител
на дружеството, считано от 12.IX.2007 г.; дружеството ще се управлява и представлява от Атанас
Димитров Колчев.
43278
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8764
от 24.Х.2007 г. по ф.д № 4705/92 вписа промени
за „Сити пропъртис“ – ООД: вписва нов предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина – търговия на едро и дребно, внос и
износ на всякакви стоки, търговия с недвижими
имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, замяна или
отдаване под наем, посредничество при сделки
с недвижими имоти, проектантска, строителна,
издателска, преводаческа, рекламна, консултантска, счетоводна, маркетингова, информационна,
туристическа и транспортна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена
дейност, агентство и представителство в страната
и в чужбина, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон или друг нормативен
акт; заличава Петър Иванов Станчев като съдружник; вписа като едноличен собственик на капитала
„Мегатрон – БТ“ – ООД, Пловдив; променя фирмата на дружеството на „Сити пропъртис“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Кирил Петров Захариев; вписа приемане
на учредителен акт.
43279
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8703
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 3757/98 вписа промени за
„Вивиан зона“ – ЕООД: премества адреса на управление в Пловдив, ул. Полковник Бонев 1; вписа
промяна в учредителния акт.
43280
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8717 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 2956/2003 вписа промени за
„Биттел – трейдинг“ – ЕООД: премества адреса на
управление в Пловдив на ул. Нестор Абаджиев 13,
ж.к. Тракия – индустриална зона; вписа промяна
в учредителния акт.
43281
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8554
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1302/98 вписа промени
за „Корект плюс“ – ЕООД: нов адрес на управление – Пловдив, ул. Любен Каравелов 9Б, ет. 3, ап.
6; промяна в учредителния акт.
41000
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 8552 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 7919/93 вписа прехвърляне на
предприятие с фирма ЕТ „Флора – агро – Юлияна
Димова“ от едноличния търговец Юлияна Пантелеева Димова на „Флора – агро“ – ЕООД.
41001
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 8529 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 741/93 вписа заличаването на
„М и С“ – ООД, поради приключила ликвидация.
41002
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 8513 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 6378/95 вписа заличаването
на „Авистрой“ – ЕООД.
41003
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8515
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 2908/93 вписа промени
за „Малоис“ – ООД: увеличаване капитала на
100 000 лв.; приемане на актуализиран дружествен
договор.
41004
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8631
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 940/96 вписа промени за
„Анджели“ – ООД: освобождаване на Ани Николова Станкова като съдружник и заличаването є
като управител на дружеството; едноличен собственик на капитала на дружеството е Никола Илиев
Станков; промяна на фирмата на дружеството на
„Анджели“ – ЕООД; вписва адрес на управление – ул. Порто Лагос 11, ет. 2, Пловдив; приемане
на учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от управителя Никола Илиев Станков.
41005
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8540 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 3489/2002 вписа промени за
„Тримс – 1“ – ООД: заличаване на Тодор Йорданов
Вачков като съдружник и управител; приемане
на Кръстана Христова Вачкова и Христо Тодоров
Вачков за съдружници; промени в дружествения
договор; преизбиране за управител (за срок 3 г.,
считано от датата на ОС – 10.IX.2007 г.) на Данчо
Тодоров Вачков, който ще управлява и представлява
дружеството.
41006
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1253 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 646/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Теди“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Чепеларе, ул. Беломорска 50,
с предмет на дейност: превоз на товари и пътници
в страната и в чужбина (международни превози),
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
разкриване и експлоатация на търговски, хотелски и
туристически обекти за обществено хранене, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство, ремонт и проектиране на сгради,
пътни съоръжения, канализации и др., дърводобив
и дървообработване, както и други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Костадин Николов Калфов,
който го управлява и представлява.
43908
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1255 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 649/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Парк консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Девиен, ул.
Рожен 4, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: пълно счетоводно обслужване на търговски
дружества, други юридически лица и физически
лица, счетоводни консултации и услуги, данъчни
консултации, рекламни, маркетингови, информационни, програмни и администиративни услуги,
експертна и консултантска дейност и оценяване на
обекти (при наличие на лиценз), консултации при
проектиране, строителство, технически дейности
и експертизи, комисионна, спедиторска, складова
и превозна дейност, търговско представителство и
посредничество, хотелиерска, туристическа (след
разрешение) дейност, търговия с хранителни и
нехранителни стоки, производство на стоки с цел
продажба, строителство на сгради и съоръжения,
строително-монтажни и ремонтни работи, покупкопродажба на недвижими имоти и отдаването им
под наем, таксиметрова дейност, селскостопанска
дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка на всякакви стоки с цел препродажба
в първоначален и преработен вид, всякаква друга
дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Севдалина
Радованова Шотарова, която го управлява и представлява.
43909
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1252
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 645/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Викиван“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Соколица 61, бл. 3, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон, с

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Севдалин Иванов Делев, който го управлява
и представлява.
43910
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1256 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 655/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сема – Ес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, ул. Елица
2, бл. 15, ап. 5, с предмет на дейност: търговия с
продукция, стоки и услуги, счетоводни и одиторски
услуги, финансови консултации, транспортни и
спедиторски услуги в страната и в чужбина, внос,
износ, производство на продукция, отдаване под
наем на движимо и недвижимо имущество, строително-монтажни работи и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Светла Миткова
Братанова, която го управлява и представлява.
43911
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1254 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 647/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Селена“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смол ян, ул.
Чан 4, бл. 11, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
проектиране и изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и топло- и
газоснабдяване, преводни услуги, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален преработен
или обработен вид с цел постигане на печалба,
строителство, продажба и посредничество при
сделки с недвижими имоти, поддръжка на сгради
и съоръжения, отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки и други сделки, незабранени от
законодателството, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елена Иванова Груйчева,
която го управлява и представлява.
43912
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
19.IX.2008 г. по ф.д. № 759/2003 вписва прехвърляне
на предприятие с фирма „Пламен Сайменов – Ал.
Ди“ – Самоков, от едноличния търговец Пламен
Александров Сайменов като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Лин
Ком Плюс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 9177/2001 по
описа на СГС).
41058
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1238/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мариус груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Академик Стоян Романски 32, вх. Г, ет. 2, ап.
21, с предмет на дейност: търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неограничен срок, с капитал 5000 лв., и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Румяна Цветанова Петкова-Василева.
41267
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 10
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 3046/91 вписа промени за
„Вилни селища – Боровец“ – АД, к.к. Боровец:
освобождава Данаил Тодоров Косев като член на
съвета на директорите; вписа Зорница Птерова Бончева като член на съвета на директорите; допуска
прилагането в търговския регистър на представения
годишен финансов отчет за 2006 г.
41268
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1252/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тотев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливница, ул. Цар
Симеон Велики 80, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представитество и посредничество на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортни услуги, спедиция, вътрешен и
международен транспорт, автомонтьорство, автотенекеджийство, автобояджийство, стругарски и
шлосерски услуги, внос и продажба на автомобили
и резервни части за тях, селскостопанска техника,
вътрешна и външна търговия, рекламни, информационни и други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Анатоли
Христофоров Лазаров.
41269
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 864/2004 вписа промени за
„Еврогруп – 2004“ – ООД, Самоков: прекратява
участието като съдружници на Христо Михнев Колев и Александър Антонов Спасов в дружеството;
вписа като съдружник в дружеството Евтим Иванов
Дамянов; вписа нов дружествен договор.
41270
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1039/2006 вписа промени
за „Инкобул“ – ЕООД, Ботевград: прекратяване
участието като едноличен собственик на Любомир
Николов Георгиев и освобождаването му като управител и представляващ дружеството; вписва като
едноличен собственик на капитала Андреан Иванов
Бузов, който ще управлява и представлява дружеството; вписа нов учредителен акт на дружеството.
41271
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 854/2007 вписа промени за
„Кинг Лонг България“ – ООД, Своге: прекратява
участието в дружеството на съдружника Росен
Михайлов Николов; вписа нов дружествен договор.
41272
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1235/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Амбулатория групова практика за първична дентална помощ Лора – Крис дент“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Момин

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

проход, ул. Княз Борис I № 5, Софийска област, с
предмет на дейност: дентална диагностика, лечение,
консултации, рехабилитация и наблюдение на болни,
предписване на лабораторни и други изследвания,
извършване на медико-дентални дейности и манипулации под медицински контрол, предписване
обема и вида домашни грижи и помощ за болни,
предписване на лекарства и медицински пособия,
дейности по здравна промоция и профилактика,
ранно откриване на заболяванията, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани
с избраните дейности, насочване пациенти за консултативна и болнична помощ, търговски сделки за
нуждите на осъществяваните медицински дейности
и за обслужване на пациентите, както и всякаква
друга дейност съгласно Закона за лечебните заведения, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Християн Иванов Иванов и Мария
Димитрова Иванова и се управлява и представлява
от управителя Християн Иванов Иванов.
41273
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1241/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Невен“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Костенец, ул. Пионерска 4, Софийска
област, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
внос и износ, спедиторска дейност в страната и в
чужбина, изграждане и експлоатация на търговски
обекти, строително-ремонтна дейност, рекламна
дейност, копирни и машинописни услуги, маркетинг,
ремонт на електро- и водопроводни инсталации,
както и всякакви незабранени със закон търговски
дейности. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Златка Илиева
Бахчеванова и Михаил Иванов Бахчеванов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
41274
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 321/95 вписва прехвърляне
на търговско предприятие на едноличен търговец
с фирма „Валентина Цолова“ – Костинброд, от
Валентина Георгиева Цолова като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Ван – Гог“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 616/2007 по
описа на СОС).
41275
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 995/2006 вписа промени за
„Автотранс 2006“ – ЕООД, Етрополе: прекратява
участието като едноличен собственик на Ивайло
Петев Попов в дружеството; вписва като едноличен собственик Иванка Стойнова Стоянова;
освобождава Ивайло Петев Попов като управител
на дружеството; вписа Иванка Стойнова Стоянова
като управител на дружеството, която ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
41276
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1143/2004 вписа промени за
„Рагота“ – ЕООД, Етрополе: прекратява участието
като едноличен собственик на Ивалин Венциславов
Трифонов в дружеството; вписва като едноличен
собственик Орлин Огнянов Стоянов; освобождава
Ивалин Венциславов Трифонов като управител на
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дружеството; вписа Орлин Огнянов Стоянов като
управител на дружеството, който ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
41277
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 721/2002 вписа промени за
„Самсофт“ – ЕООД, Самоков: вписа като съдружник в дружеството Ангел Иванов Вуков; променя
фирмата на дружеството на „Самсофт“ – ООД;
освобождава Веселина Иванова Вукова като управител и представляваща дружеството; вписа като
управител Ангел Иванов Вуков, който ще представлява дружеството; вписа нов дружествен договор.
41278
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 4
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 3053/92 вписа промени за
„БКС – Строител“ – ЕООД, гр. Елин Пелин: деноминира капитала на дружеството от 8 467 000 лв.
на 8467 лв., разпределен в 1 дял по 8467 лв.; вписа
прехвърляне на 1 дружествен дял от община гр. Елин
Пелин на „БКС – строй“ – АД, София; прекратява
участието като едноличен собственик на община гр.
Елин Пелин в дружеството; вписва като едноличен
собственик „БКС – строй“ – АД, София (рег. по
ф.д. № 14805/2005 на СГС); увеличава капитала на
дружеството от 8467 лв. на 10 000 лв., разпределени
в 1000 дружествени дяла по 10 лв., чрез записване
на нови дялове; вписа нов учредителен акт.
41279
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 763/2004 вписа промени за
„Арамлиец турс“ – ЕООД, Пирдоп: прекратява
участието като едноличен собственик на Пенка
Дончева Бухларска в дружеството; вписва като
едноличен собственик Марин Илийчев Стайков;
освобождава Пенка Дончева Бухларска като управител на дружеството; вписа Марин Илийчев
Стайков като управител на дружеството, който ще
го представлява; вписа нов учредителен акт.
41280
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 763/2004 вписа промени за
„Арамлиец турс“ – ЕООД, Пирдоп: вписа Костадин Страхилов Хаджииванов като съдружник в
дружеството; променя фирмата на дружеството на
„Арамлиец турс“ – ООД; вписа нов дружествен
договор.
41281
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1240/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Агротика“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ихтиман, ул. Георги Раковски
24, с предмет на дейност: производство и търговия
със селскостопанска продукция, търговия на едро
и дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
както и всякакви незабранени със закон търговски
дейности. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Румен Георгиев
Василев и Пламен Кирилов Чавдаров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
41282
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 634/2006 вписа
промени за „Бул трейд“ – ООД, Своге: премества
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седалището и адреса на управление на дружеството
от Своге в София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов
46, ет. 4; вписа изменение на дружествения договор.
43311
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
29.V.2006 г. по ф.д. № 634/2006 вписва промяна
за „Бул трейд“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от София в Своге, ул. Цар
Симеон 13, ет. 2.
43312
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1266/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Димекс ойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костенец, ул.
Странджа 43, с предмет на дейност: производство
и търговия с етерична масла от етерично-маслени
растения, строителна и монтажна дейност, покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Иванов Стоянов.
43313
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1263/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „М – 55“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Антон, ул.
Никола Гостев 10, Софийска област, с предмет
на дейност: счетоводни услуги, както и всякаква
друга дейност, за която няма установена законова
забрана. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Минка
Дойчева Дончева.
43314
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1272/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Пламен Иванов – БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Правец, ул.
Маняков камък 4, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
външнотърговска и външноикономическа дейност – внос, износ, експорт и реекспорт, разкриване
и експлоатация на търговски обекти, дърводелски
услуги, производство, търговия, внос и износ на
изделия от дърво, мебели, дограма, обработен и
необработен материал, производство и търговия с
промишлени стоки, стоки за бита и всичко незабранено със закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пламен
Младенов Иванов.
43315
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1273/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стоян Стоянов – 07“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Ботевград,
бул. 3 март 81, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
външнотърговска и икономическа дейност – внос,
износ, експорт и реекспорт, бартер, производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки,
стоки за бита, търговска и посредническа дейност
с животни и селскостопанска продукция от животински и растителен произход и всичко незабранено
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стоян
Цветанов Стоянов.
43316
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1265/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лион пропърти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Златица, пл.
Македония 1, универсален магазин, ет. 2, Софийска
област, с предмет на дейност: строителство, търговия, спедиционна и комисионна дейност, търговско
представителство, дистрибуция, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мариела
Веселинова Медарова.
43317
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1289/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стедел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Житна
чаршия 39, с предмет на дейност: строителство и
всякакви строително-ремонтни работи, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки,
търговия с алкохолни стоки и тютюневи изделия,
ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство,
таксиметрова и транспортна дейност, рекламна,
информационна и туристическа дейност, търговия
с недвижими имоти, хотелиерство, спедиторство,
селскостопанска дейност, внос и износ на стоки и
всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стоян Стефанов Велчев.
43318
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 2394/90 вписва поемане на
предприятие с фирма „Капо – 91 – Георги Савчов“
от едноличния търговец Георги Василев Савчов
на Наталия Георгиева Николова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Капо – 91 – Наталия
Николова“ (рег. по ф.д. № 1218/2007) със седалище
и адрес на управление Самоков, ж.к. Самоково, бл.
37, вх. В, ет. 5, ап. 16.
43319
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 615/96 вписва прехвърляне на
предприятие с фирма „МТМ – Михаил Минков“ – с.
Нови хан, от едноличния търговец Михаил Тодоров
Минков като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Спорт Уейб“ – ООД
(рег. по ф.д. № 6515/2007 по описа на СГС).
43320
Софийският окръжен съд на основание чл. 251,
ал. 4 във връзка с чл. 491а ГПК с определение от
24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския ре-
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гистър по ф.д. № 707/2000 на представените годишни
финансови отчети за 2005 и 2006 г. на „БългароДатски колеж по икономика и управление“ – АД,
със седалище Ботевград, Софийска област.
43321
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 22 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 5261/91 вписва промени
за „Шамот“ – АД, гара Елин Пелин: вписва нов
предмет на дейност: производство на шамотни
огнеупорни изделия, огнеупорни влакна и изделия, строителни материали и керамични изделия,
вътрешна и външна търговия, вкл. със строителни
материали и стоки за промишлено и жилищно
обзавеждане, битови, хранителни и нехранителни
стоки и промишлени стоки, проектантска, конструкторска и инженерингова дейност – проектиране и
изграждане на обекти за складиране и съхранение
на стоки, търговски комплекси, отдаване под наем
на дълготрайни активи; промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание
от 17.Х.2007 г.
43322
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1246/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Живково 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Живково, община
Ихтиман, Софийска област, с предмет на дейност:
производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, семепроизводство, внос, износ и
търговия с посадъчен материал, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, експлоатация на заведения за обществено хранене и ресторантьорство, търговия с
хранителни и промишлени стоки, стоки за бита
и стоки за широко потребление, производство и
маркетинг на стоки и услуги, външнотърговска,
комисионна, складова, спедиторска, транспортна,
консултантска, информационна и рекламна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, строителство, предприемачество
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
хотелиерство, международен и вътрешен туризъм
и свързаните с тях услуги и всички други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Ангелов Вандов, Мария Цанкова Михайлова и Тодор
Любенов Джиков и се управлява и представлява
от управителя Иван Ангелов Вандов.
43323
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1234/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Ка – Лука“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Костинброд, ул. Мърфи 6, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, покупка на вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и
други услуги, ресторантьорство и всякаква друга
стопанска и търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Костас Лука и Амалия
Лука и се управлява и представлява от управителя
Костас Лука.
43324
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3086
от 3.Х.2007 г. на Старозагорския окръжен съд по
ф.д. № 1232/2007 вписва промяна за „Нов Стил
07“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Казанлък, ж.к. Изток, бл. 34, вх. В,
ет. 2, ап. 43, в Самоков, ул. Абаджийска 2, ет. 1,
Софийска област.
43325
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1230/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро Стройпроект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград, бул.
Цар Освободител 22, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, внос и износ на стоки, търговия
и обзавеждане на недвижими имоти, производство,
посредничество на български и чуждестранни лица,
мениджмънт на дружества, производство на храни
и хранителни добавки, импресарска и продуцентска
дейност, всякакви услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кристин Илиева Белковска.
43326
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 309/2006 вписа промени за
„Самглас“ – ООД, Самоков: прекратява участието
като съдружник на Валентин Кирилов Палев и
го освобождава като управител и представляващ
дружеството; премества адреса на управление от
Самоков, ул. Грънчар 1, в Самоков, ул. Христо
Йовевич 11; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Емилия Георгиева Сотирова
и Гергана Ангелова Юрукова заедно и поотделно;
вписа нов дружествен договор.
43327
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1658/97 вписа промени
за „Гиби“ – ООД, гр. Елин Пелин: освобож дава
Йордана Иванова Георгиева като управител на
дру жеството; вписа Бойка Иванова Георгиева
като управител на дружеството; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Георги Иванов Георгиев и Бойка Иванова Георгиева заедно и пооделно; вписа нов дружествен
договор.
43328
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3 от 16.Х.2007 г. по
ф.д. № 456/2001 вписа прекратяването на „Крижик
Балкан“ – АД, Драгоман, кв. Промишлена зона,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Стефан
Вълков; допълва фирмата на дружеството с „в
ликвидация“, със срок на ликвидация 6 месеца,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на поканата до кредиторите.
43329
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1226/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Униленд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Бенковски 8, с предмет на дейност: посредническа
дейност, сделки с недвижими имоти, комисионерство, строителство и дизайн, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 60 000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иво Андров Василев.
43330
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3026 от
25.IX.2007 г. по ф.д. № 1407/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Фотеви“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Опан, с предмет
на дейност: търговска дейност – покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, счетоводни и други услуги, разрешени от закона,
лизинг, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, издателска,
печатарска (по предвидения от закона ред), външнотърговска и външноикономическа дейност във връзка
с предмета на дейност и всякакви други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон,
чието осъществяване не е подчинено на разрешителен
режим, а ако се изисква такъв – след получаване на
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ваня
Славова Фотева и Тихомир Тодоров Фотев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
41283
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3 495 о т 18. Х .2 0 0 7 г. по ф. д. № 1655/2 0 0 7
вписа дружество с ограничена отговорност „Баеви“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 3, вх. А, ет. 8, ап.
22, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, превозни сделки в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, складови, импортно-експортни
сделки, хотелиерство и ресторантьорство, работа
с благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия със и от тях и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон, а при установен
със закон или друг нормативен акт разрешителен
режим – след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мария Танева
Баева и Таня Тошева Пешева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41284
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3440
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1633/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Силует груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Господин Михайловски 79, вх. Юг, ет. 4, ап. 15,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество, комисионни,
складови и лицензионни сделки, фитнес, козметични, хотелиерски, рекламни, информационни
и други услуги, незабранени от ТЗ, а когато има
разрешителен режим, след снабдяване със съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боян
Стефанов Анастасов и Николай Стефанов Анастасов, които го управляват и представляват заедно
или поотделно.
41285
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 11283/2005 вписа промени за „Чайка
дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Марк Стивън Андрюс на
Пенелопе Ан Пийти; вписва като съдружник и управител Пенелопе Ан Пийти; дружеството продължава
дейността си като „Чайка дивелъпмънт“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Марк Стивън Андрюс и Пенелопе Ан Пийти заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
46138
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13104/2005 вписа промени за „Далия
имоти“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Тал Сачи на „Керен Ешел файнанс
& мениджмънт“ – ООД; вписва като съдружник
„Керен Ешел файнанс & мениджмънт“ – ООД,
Израел; вписва промени в дружествения договор.
46139
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3533/2005 вписа промени за „Кемпински
хотел гранд Арена“ – ЕООД: вписва като управител
Стефан Людвиг Бертолд Фрайхар фон Шльотайм;
дружеството ще се управлява и представлява от
Боян Делчев Мариянов, Холгер Ланг, Патрик Чарлз
Халфхайд, Валерия Вадимовна Мухина, Даниел
Кемпф, Карен Полинджър и Стефан Людвиг Бертолд Фрайхар фон Шльотайм заедно и поотделно.
46140
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3754/2005 вписа промени за „Малах консултинг“ – ООД: допълва предмета на дейност със
„сделки с недвижими имоти, финансови активи,
инвестиционни проекти, посредническа дейност по
наемане на търсещи работа лица в Република България и/или в чужбина и/или на моряци, транспортни
услуги“; вписва промени в дружествения договор.
46141
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1068/89 на проверените и
приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД.
46142
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 464/89 вписа промени за „Хигиена“ – ЕАД: вписва намаление на капитала от 75 363 лв. на 60 341 лв.;
вписва увеличение на капитала от 60 341 лв. на
75 363 лв., разпределен в 75 363 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
46143
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 4611/2004 вписа промяна за „Лендмарк
България офис“ – ЕООД: заличава като управител
Дейвид Фредерик Бродерсън.
46144
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 3274/2004 вписа промени за „Митрел“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
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Владимир Георгиев Дончев; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Станислава Русева Дончева на Владимир Георгиев Дончев; дружеството
продължава дейността си като „Митрел“ – ООД;
премества адреса на управление в София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица,
бл. 87, вх. 9, ет. 5, ап. 15; дружеството ще се управлява и представлява от Станислава Русева Дончева
и Владимир Георгиев Дончев заедно и поотделно.
46145
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9718/2004 вписа промени за „Мицуи
енергийни проекти“ – ЕООД: заличава като управители Такахару Точикава, Такаши Мори и Йо Ито;
дружеството ще се представлява от управителите
Тору Обара, Хидето Асаиши, Йошинори Кошикава,
както и от Хидеши Сахара, Шигеки Ода и Юня
Сугавара заедно или поотделно, а управителите
Кикуо Йокуочи, Хироши Нии, Мамору Фуджи,
Хсие Тиен-Минг, Томохиса Ота, Хидетака Танака,
Кимио Имагава, Дайсуке Морита, Кота Хорино,
Томонори Хирокава, Такеши Тода, Казуо Сакай и
Кенджи Касахара ще представляват дружеството
винаги заедно с някой от първите шестима управители; вписва изменения в учредителния акт.
46146
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7397/2004 вписа промени за „Профийлд
Дейта партнърс“ – ООД: заличава като управител
Ангел Славейков Христов; вписва като управител
Александър Василев Цветков, който ще управлява
и представлява дружеството.
46147
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 13519/2005 вписа промени за „Ти 1 Ейч
Кю“ – ООД: премества адреса на управление в
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий
16А, партер, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
46148
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 3111/2005 вписа промени за „ВМЛ – консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Николина Асенова Петкова на
Владимир Лаков Петков; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Николина
Асенова Петкова; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Владимир Лаков Петков;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Владимир Лаков Петков.
46149
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 3471/2005 вписва промени
за „Жианинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Лиао Жианинг на Дзи Сяоканг;
вписва промяна в личните данни на съдружника и
управител Лио Жианинг на Лиао Жианинг; заличава като управител Лиао Жианинг; вписва като
съдружник и управител Дзи Сяоканг; дружеството
ще се управлява и представлява от Дзи Сяоканг;
вписва актуализиран дружествен договор.
41366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16232/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Зоживаро 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Красно село, ул. Житница 1,
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ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: консултантски
услуги, сделки с недвижими имоти, търговия и
услуги от всякакъв вид в страната и в чужбина,
представителство и агентство на български и
чуждестранни юридически лица в страната и в
чужбина, производство на търговски артикули в
страната и в чужбина, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Зоя
Димитрова Цветкова, Живко Илиев Каналиев,
Росен Генчев Русев и Ваня Младенова Младенова
и се управлява и представлява от Зоя Димитрова
Цветкова, Живко Илиев Каналиев и Росен Генчев
Русев заедно и поотделно.
41367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15902/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест
локейшън риъл естейт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Южен парк, бл. 27,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка,
управление и отдаване под наем на недвижими
имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти,
развиване на строителни проекти, както и всякаква
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тодор Димитров Табаков и
се управлява и представлява от управителя Теодор
Николаев Арабаджиев.
41368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15763/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мар пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Узунджовска 7 – 9,
ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, управление, отдаване под наем
или под аренда на недвижими имоти, посредническа дейност, строителство на сгради и съоръжения,
проектиране, външнотърговска дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Асаад Хакман Нарис Ал-Руби, който го управлява
и представлява.
41369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15741/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пърфект клининг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 88,
вх. А, ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: почистване
и полиране на автомобили, услуги в областта на
търговската дейност, рекламна дейност, търговия,
търговско посредничество и комисионерство, други услуги за населението, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Ангелов Калинов,
който го управлява и представлява.
41370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14566/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Луфтханза техник
София“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, Летище София, с предмет
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на дейност: дружеството предприема да извършва
на Летище София базово техническо обслужване
с боядисване на въздухоплавателни средства (ВС),
приоритет в предмета на дейност ще бъде базово
техническо обслужване, вкл. ремонт по корпуса на
ВС с обем на работата над 6000 човекочаса. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 9 800 000 лв.,
със съдружници „Луфтханза техник“ – АД, и „Бългериан авиейшън груп“ – ЕАД, и се управлява и
представлява от Бернд Фрекман.
41371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15642/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ер Би
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. България 50,
вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия
с всякакви стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, вътрешна и външна търговия – продажба на
едро и дребно, рекламна и маркетингова дейност,
представителство, агентство и комисионерство, всякакви превозни и транспортни услуги и дейности,
строителство в страната и в чужбина, покупкопродажба на недвижими имоти, консултантска
дейност, както и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румяна Живкова Тодорова, която го управлява и
представлява.
41372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15849/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хот пойнт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 336, вх. 6, ет. 5,
ап. 51, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и лицензионни сделки, информационни, рекламни, импресарски услуги, както
и всякакви други дейности и сделки, съответстващи
на чл. 1 ТЗ, за които не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Стефанов
Маринов и Мирослав Стефанов Стефанов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
41373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15848/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хъ Цаи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ивайло 19, с предмет на дейност:
ресторантьорство, кафетерия, производство и търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, агентство и
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален и преработен вид, рекламна, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова и посредническа
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Уанг Уейкаи и Сън Хъ, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41374

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 12905/2007 вписа в търговския регистър
ак ционерно дру жество „Железопътна товарна
спедиция – Ероу“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Симеоновско шосе 20, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност:
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
превозни сделки, отдаване под наем на превозни
средства, вътрешна и външна търговия, митническо
представителство, логистика, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайн,
маркетинг и инженеринг, производство и сервиз на
стоки и съоръжения на леката и тежката промишленост, бартерни, консигнационни и комисионни
сделки, производство, изкупуване, преработка и
търговия със селскостопански и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с
номинална стойност 10 лв. всяка една, със съвет на
директорите в състав: Джавад Камел – изпълнителен директор, Кирил Ерменков Найденов, Дейвид
Джон Лофтън, Юлиана Стефанова Константинова-Калинова – изпълнителен директор, Ж ивко
Борисов Горанов, Синемайе Фарид – изпълнителен
директор, Светлана Димитрова Големанова, Белчин Манушев Демиров и Елка Петрова Тодорова,
и се представлява от изпълнителните директори
Джавад Камел, Юлиана Стефанова КонстантиноваКалинова и Синемайе Фарид заедно и поотделно.
41375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15929/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограниечна отговорност „Фиксус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Дунав 57, ет. 4, ап. 12, с предмет на
дейност: консултантски услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., със съдружници „Даркм
Пома“ – ЕООД, Румъния (рег. в търговския регистър на Букурещки градски съд под № 22249070 от
10.VIII.2007 г.), и Божидарка Георгиева Стаменкова,
която го управлява и представлява.
41376
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15115/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Консулта – Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Перник
121, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: оказване
на счетоводни услуги и консултации, организиране
и водене на счетоводна отчетност, съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството и Закона за
независимия финансов одит, както и сключване на
всякакви други търговски сделки за стоки и/или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветанка Владимирова
Велчева, която го управлява и представлява.
41377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15968/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„А.И.С.А.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул.
Извор 31, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, организиране на екскурзии в страната и
в чужбина, туризъм, производство, хотелиерство и
ресторантьорство, забавни и занимателни игри, търговско представителство, посредничество и агентство, търговия със селскостопанска и животинска
продукция и с хранителни стоки и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Ангел Иванов
Бобчев, който го управлява и представлява.
41378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15314/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хелсти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Липа 15, с предмет на
дейност: проектантска и строителна дейност, монтаж на метални конструкции, комисионна дейност
на различни видове стоки, търговско посредничество и представителство, внос и износ на стоки,
маркетинг и мениджмънт, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Тобо – Дира“ – ООД
(рег. по ф.д. № 265/2006 по описа на СГС), и се
управлява и представлява от управителите Георги
Иванов Шопов и Рахамим Сами Грандебул заедно.
41379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15183/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Полид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 2, ет. 6, ап. 60,
с предмет на дейност: проектиране и строителство
на обществени обекти и съоръжения, изкопни и
други подобни работи, проектиране и строителство
на сгради за жилищни, хотелски и индустриални
нужди, както и на всякакъв вид за всякакви нужди съгласно нормите и разпоредбите на закона,
г ра доус т ройс т вен и и арх и т ек т у рн и дей нос т и,
строително-монтажни дейности, трансформиране,
модификация, ремонт на обекти, поддръжка на
всякакви сгради, както и на всякакви инсталации
и системи, свързани със строителството на сгради,
покупко-продажба и отдаване под наем на всякакви
МПС, внос и износ на материали, свързани със
строително-монтажни дейности, покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид,
покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, консултантска дейност, търговско
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Диана Маркова Калинова,
която го управлява и представлява.
41380
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 9160/2000 вписва промени за „Мелексис
България“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Младост“, кв. Горубляне,
ул. Самоковско шосе 2; вписва нов учредителен акт.
41381
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 9872/90 вписва промени за „Солидус
Як“ – ООД: вписва прехвърляне на 255 дружествени
дяла от Светослав Събков Найденов на Николай
Бориславов Билчев и 255 дружествени дяла от Ивайло Асенов Гитев на Николай Бориславов Билчев;
заличава като съдружници Ивайло Асенов Гитев и
Светослав Събков Найденов; заличава като управители Ивайло Асенов Гитев и Светослав Събков
Найденов; дружеството продължава дейността си
като „Солидус Як“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик и управител Николай Бориславов
Билчев, който ще управлява и представлява дружеството; вписва учредителен акт.
41382
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 9878/2006 вписва промени за „Ивтех“ – ООД:
вписва промяна във фамилното име на съдружника Милена Живкова Митева на Милена Живкова
Митева-Петрова.
41383
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 16148/2006 вписва промени за „СМС – Родопи“ – ЕООД: вписва като съдружници Стефан
Бойчев Ганев и Стойко Петков Петков; дружеството продължава дейността си като „СМС – Родопи“ – ООД; вписва прехвърляне на 167 дружествени
дяла от Полина Владимирова Ганева на Стефан
Бойчев Ганев и 167 дружествени дяла от Полина
Владимирова Ганева на Стойко Петков Петков;
вписва като управител Златко Петров Петров.
41384
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 9795/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Болкан
пропърти тръст“ – ЕАД.
41385
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 2312/2006 вписва промени за „Сайтел
България“ – ЕООД: заличава като управители Хосе
Мария Пена и Габриеле Грьосекер; вписва като
управители Греъм Роберт Холдър и Дейл Уилям
Савил; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Еди Ван Де Поел, Греъм Роберт
Холдър и Дейл Уилям Савил заедно и поотделно.
41386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 16368/2006 вписва промени за „Форестинвест“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 55
дружествени дяла от Марияна Георгиева Тодорова
на Иван Сеферинов Димитров, 10 дружествени
дяла от Марияна Георгиева Тодорова на Исталиян
Иванов Зарев и 35 дружествени дяла от Марияна
Георгиева Тодорова на Владимир Петков Димитров;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Марияна Георгиева Тодорова; вписва
като съдружници Исталиян Иванов Зарев, Иван
Сеферинов Димитров и Владимир Петков Дими-
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тров; дружеството продължава дейността си като
„Форестинвест“ – ООД; вписва като управител
Иван Сеферинов Димитров, който ще управлява
и представлява дружеството.
41387
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7855/2006 вписва промени за „Люк“ – АДСИЦ:
вписва промени в устава, приети с решение на ОСА
от 29.VI.2007 г.
41388
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 7855/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Люк“ – АДСИЦ.
41389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16262/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Куалити консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Симеоновска 22, с
предмет на дейност: консултиране и внедряване
на системите за качество като ISO, разработване и
внедряване на системи за качество и безопасност,
маркетингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридичеки лица,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мелани Дороти
Хенриет Гиетелинг и Теодора Огнянова Шопова
и се управлява и представлява от Мелани Дороти
Хенриет Гиетелинг.
41390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 768/89 вписва промени за „Кераминженеринг“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Любомир Борисов Речански; вписва
като член на съвета на директорите Ангел Борисов Ангелов; вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
26.IX.2007 г.
41391
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 2655/89 вписва промени за „Химимпорт“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
130 000 000 лв. на 149 999 984 лв. чрез издаване на
нови 19 999 984 обикновени безналични акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
41392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1348/90 вписва промени за „Автотранс
сервиз“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 415 550 лв. на 465 550 лв. чрез издаване на нови 50 000 поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една.
41393
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VIII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 21081/91 на проверените
и приети годишни финансови отчети за 2003, 2004,
2005 и 2006 г. на „Дженмарк Аутомейшън“ – АД.
41394
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 27359/92 вписва промени за
„Скортел“ – ООД: вписва като управител Валентин
Станев Бозаров; вписва промяна в предмета на
дейност: маркетингова, инженерингова, сервизна
и консултантска дейност, разработка на програмни и апаратни средства и системна интеграция за
електронни комуникации, навигационни, организационни, технологични и производствени системи,
производство на стоки и услуги, в т. ч. мобилни
спътникови комуникации, спътниково позициониране и наблюдение, за предоставяне на достъп
до глобални спътникови системи и мрежи, за осъществяване на местни и международни разчети и
разплащателни услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и
товарни транспортни услуги в страната и в чужбина,
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон; вписва промени в дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Валерий Александров Цанов и Валентин Станев
Бозаров заедно и поотделно.
41395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 16909/93 вписва промени за
„БТК – Нет“ – ЕООД: вписва промени в учредителния акт.
41396
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 9224/2005 вписва промени за „Балтик
мастер“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Балтик мастер“ – ЗАД, на Олег
Руднев; заличава като едноличен собственик на
капитала „Балтик мастер“ – ЗАД; вписва като едноличен собственик на капитала Олег Руднев; вписва
промяна на наименованието на „Криотех“ – ЕООД;
премества адреса на управление в София, район
„Панчарево“, кв. Панчарево, ул. Васил Левски 20.
41397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 22906/94 вписва промени
за „Декопласт“ – ООД: вписва прехвърляне на
156 дружествени дяла от ЕТ „Лета – Виолета Василева“ на „Тека“ – ООД, 156 дружествени дяла
от ЕТ „НС – Николай Спасов“ на „НС Николай
Спасов“ – ЕООД, 156 дружествени дяла от Стоян
Грудев Желев на „Дест“ – ЕООД; заличава като
съдружници ЕТ „Лета – Виолета Василева“, ЕТ
„НС – Николай Спасов“ и Стоян Грудев Желев;
вписва като съдружници „Тека“ – ООД (рег. по
ф.д. № 15674/93 по описа на СГС), „НС Николай
Спасов“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2252/2002 по описа
на СГС), и „Дест“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 24938/91
по описа на СГС); премества адреса на управление
в София, Индустриална зона Гара Искър II част,
ул. Поручик Неделчо Бончев 6; вписва нов дружествен договор.
41398
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 19502/94 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Съби – Силвана Якимова“ като
съвкупност от права, задължения и фактичеки отношения от Силвана Димитрова Якимова-Илчева
на Виолета Илиева Грекова и я вписва като ЕТ
„Лета – Виолета Грекова“.
41399
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 13252/95 вписва промени за
„Баутех“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Шипка
24, ет. 1, ап. 4; вписва промени в учредителния акт.
41400
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 7738/95 вписва промени за
„Титан комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Димитър Атанасов Стефанов на Красимир Атанасов Вълков; заличава
като едноличен собственик и управител Димитър
Атанасов Стефанов; вписва като едноличен собственик и управител Красимир Атанасов Вълков;
премества адреса на управление в София, район
„Красно село“, бул. Христо Ботев 21, ет. 2, ап. 4;
дружеството ще се управлява и представлява от
Красимир Атанасов Вълков.
41401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 11739/96 вписва промени за „ТК метални
конструкции“ – ЕАД: заличава членовете на съвета
на директорите Любомир Димитров Камберов, Петя
Иванова Дишкова и Димитър Димов Димов; вписва
нов съвет на директорите в състав: Зара Николаева
Добрева – председател, Григор Геворкович Асланян – изплънителен директор, и Владимир Лакьов
Кавдански – заместник-председател; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Григор Геворкович Асланян.
41402
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 7879/2004 вписва промени за „Л.И.Д.
Нет“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ул. Якубица
2А, ет. 4, ап. 18; вписва нов учредителен акт.
41403
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2006 г.
по ф.д. № 10769/2004 вписва промени за „ВИП
МКИ“ – ООД: допълва предмета на дейност със
„застрахователна дейност като застрахователен
агент“; вписва нов дружествен договор.
41404
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2007 г.
по ф.д. № 10769/2004 вписва промени за „ВИП
МКИ“ – ООД: заличава като управител Албена
Владимирова Вангелова; дружеството ще се управлява и представлява от Иво Митков Иванов;
вписва нов дружествен договор.
41405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 6233/2004 вписва промени
за „Алфарм“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Ангел Ванев Гаргов на Теофил
Петров Петров; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Ангел Ванев Гаргов;
вписва като едноличен собственик на капитала Теофил Петров Петров; дружеството ще се управлява
и представлява от Теофил Петров Петров; вписва
промяна на наименованието на „Ню пропърти
консултинг“ – ЕООД; премества адреса на управление в София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3,
бл. 315, вх. В, ап. 52; вписва промяна в предмета на
дейност: търговско посредничество, представителство и агентска дейност при сделки с недвижими
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имоти, консултантска дейност по реализирането
на проекти и извършването на оценки на пазара
на недвижима собственост в страната, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление и поддръжка на недвижими
имоти, участие в комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни и складови отношения и сделки,
изготвяне на маркетингови стратегии на проекти
и маркетингова дейност, сделки с интелектуална
собственост; вписва нов учредителен акт.
41406
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 13021/2004 вписва промени за „БТК мобайл“ – ЕООД: вписва промени в устава, приети с
решение на едноличния собственик от 1.Х.2007 г.
41407
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 13894/2005 вписва промени за „Мази“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Оборище“, ул. Дунав 33, ет. 1, ап. 4;
вписва промени в дружествения договор.
41408
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 1993/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Спийд уей“ – АД.
41409
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 1993/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Спийд уей“ – АД.
41410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 1993/2005 вписва промени за „Спийд
уей“ – АД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Подуяне“, ул. Дончо
Ватах 67, вх. 1, ет. 1, ап. 5; заличава като член
на съвета на директорите Ясен Димитров Попов;
вписва като член и зам.-председател на съвета на
директорите Евгени Илиев Стамов.
41411
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4369/2002 вписва промени за „Глобъл
консулт“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Филипас Георгиус
Цабалас, като дяловете му се поемат от неговия
наследник Снежана Петрова Цабалас; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Снежана Петрова Цабалас; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Снежана Петрова Цабалас.
41412
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 1624/2003 вписва промени за „Фючърконсулт“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 7, вх. А, ет. 1, ап. 3; вписва промяна
на наименованието на „Еовин“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
41413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 6963/2003 вписва промени

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

за „Бул – Гер“ – ООД: вписва прехвърляне на 11
дружествени дяла от Красимир Боянов Симонски
на Йоско Михайлов Исаев и 11 дружествени дяла
от Васил Павлов Борисов на Робърт Драгомиров
Трейн; заличава като съдружници Васил Павлов
Борисов и Красимир Боянов Симонски; вписва нов
дружествен договор.
41414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 12446/2003 вписва промени за „Поултрипродъктс“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Николай
Вълков Янев; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Найден Симеонов
Иванов; заличава като едноличен собственик на
капитала „Въгледобивна компания“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала „Микс
продъктс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 13190/2007 по
описа на СГС); дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Найден Симеонов Иванов.
41415
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 1790/2003 вписва промени за „КТГ билдинг груп“ – ООД (в ликвидация): заличава като
ликвидатор Елин Господинов Топалов.
41416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 11470/2003 вписва промени за „Бул инженеринг БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 1500
дружествени дяла от Георги Петров Георгиев на
Николай Асенов Илиев; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Георги Петров
Георгиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Николай Асенов Илиев, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
41417
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 11566/2004 вписва промени за „БТК секюрити“ – ЕООД: вписва промени в устава, приет от
едноличния собственик на капитала на 1.Х.2007 г.
41418
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 12130/2004 вписва промени за „Ефротем“ – ООД: вписва прехвърляне на 39 дружествени
дяла от Теменужка Борисова Панкова на Първан
Стефанов Георгиев и на 11 дружествени дяла от Теменужка Борисова Панкова на Ефросина Първанова
Стефанова; заличава като съдружник Теменужка
Борисова Панкова; вписва като съдружник Първан
Стефанов Георгиев; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, ул. 303, бл. 301, вх. Б, ет. 6, ап. 26; заличава
като управител Теменужка Борисова Панкова;
вписва като управител Първан Стефанов Георгиев;
дружеството ще се управялва и представлява от
управителите Ефросина Първанова Стефанова и
Първан Стефанов Георгиев заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
41419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 13175/2004 вписва промени за „Финкомекс инвестмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
99 дружествени дяла от „Меркуриус Трейдинг“ – АД,
на Людмил Стоянов Георгиев; вписва като съдружник и управител Людмил Стоянов Георгев; друже-
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ството продължава дейността си като „Финкомекс
инвестмънт“ – ООД; допълва предмета на дейност
със „закупуване, управление и продажба на дялове и акции в търговски дружества“; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Людмил Стоянов Георгиев и Веселин Людмилов
Георгиев заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
41420
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 8414/2004 вписва промени за „Ви плюс
О България“ – ООД: вписва прехвърляне на 49
дружествени дяла от Йоаннис Спиридон Манакос
на „Интерфлейм Лимитид“ – ООД, 25 дружествени дяла от Томас Йоаннис Варвациотис на „Ви +
О“ – АД, 26 дружествени дяла от Йоаннис Олимпиос на „Ви + О“ – АД; заличава като съдружници
Йоаннис Олимпиос, Томас Йоаннис Варвациотис и
Йоаннис Спиридон Манакос; вписва като съдружници „Интерфлейм Лимитид“ – ООД, Кипър (рег.
по ф.д. № НЕ 208626 от 21.IX.2007 г. в Никозия),
и „Ви + О“ – АД, Гърция (вписано в регистъра
на Акционерните дружества с решение № 8772 от
26.V.2000 г.); вписва нов дружествен договор.
41421
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 2382/2004 вписва промени за „СК интер – евробилд“ – ООД: вписва прехвърляне на
40 дружествени дяла от Ивайло Христов Петров
на Мария Ганева Петрова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, ул. Емине 23, ет. 5, ап. 16;
вписва като управител Мария Ганева Петрова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Ивайло Христов Петров и Мария
Ганева Петрова заедно и поотделно.
41422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15273/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Виномонти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Горски пътник 53, ап. 4, с предмет на
дейност: маркетинг, реклама, производство, внос,
износ и дистрибуция на стоки, строителство, покупка, отдаване под наем и продажба на недвижими
имоти с жилищно или търговско предназначение,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мирослав Томов Печев и
Детелина Йовчева Стоянова-Точева и се управлява
и представлява от Лиляна Максимова Лазарова.
41423
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 7638/97 вписва промени за „М И Т комерс
97“ – ООД: вписва прехвърляне на 40 дружествени
дяла от Юлиан Благоев Георгиев на Емил Любенов
Томов, 120 дружествени дяла от Светослав Николов
Трайков на Емил Любенов Томов; заличава като
съдружници Юлиан Благоев Георгиев и Светослав
Николов Трайков; вписва промени в дружествения
договор.
41424
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 7858/97 вписва промени за „Христея – Амбулатория за оказване на първична извънболнична
дентална помощ – групова практика“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „Христея – Ам-
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булатория за оказване на първична извънболнична дентална помощ – групова практика“ – ООД;
вписва актуализиран дружествен договор.
41425
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 9894/97 вписва промени за „Мел – трейд
В.Е.“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Огнян Кирилов Русев; вписва като съдружник и
управител Емил Огнянов Русев, наследник на Огнян Кирилов Русев; дружеството ще се управлява
и представлява от Боряна Кръстанова Русева и
Емил Огнянов Русев заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
41426
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 8305/97 вписва промени за „Ивалекс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 4327 дружествени дяла от
Даниел Павлинов Павлов на Александра Даниелова
Павлова; заличава като съдружник и управител
Даниел Павлинов Павлов; вписва като съдружник
Александра Даниелова Павлова; вписва като управител Живка Драганова Павлова; вписва промени
в дружествения договор.
41427
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 8548/98 вписва промени
за „Софпак“ – ООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Андрей Любенов Марков на
Богомил Славчев Николов, 15 дружествени дяла
от Андрей Любенов Марков на Пело Руменов Пеловски; премества седалището и адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Московска
23, ет. 4, ап. 12; заличава като съдружник Андрей
Любенов Марков; вписва промяна в предмета на
дейност: покупко-продажба и други сделки с имоти,
посредничество при сделки с имоти, външнотърговски сделки, внос, износ и реекспорт на стоки и
услуги, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, покупка на стоки с цел препроджба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на хранителни продукти и промишлени
изделия от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и консигнационни сделки (без паметници на културата, скъпоценни камъни и благородни метали),
туристически услуги в страната и в чужбина, изработка и продажба на нови технологични продукти,
ноу-хау, автосервизни услуги, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон; вписва нов
дружествен договор.
41428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 13944/99 вписва промени за
„Газ – Ком“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Иво Илиев
Трифонов; вписва поемане дяловете на Иво Илиев
Трифонов от законния му наследник Изабела Войнова Трифонова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Изабела Войнова Трифонова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Изабела Войнова Трифонова; вписва нов учредителен акт на дружеството.
41429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 9830/99 вписва промени за
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„БЕП коскор“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Андрей Илиев Шотов на Йордан
Костадинов Косачев; заличава като съдружник и
управител Андрей Илиев Шотов; дружеството продължава дейността си като „БЕП коскор“ – ЕООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, ул. Г. С. Раковски 187А; вписва промяна в
предмета на дейност: строително-монтажни работи, търговия на едро и дребно, ресторантьорство,
всякакви други дейности, незабранени със закон
(дейнотите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след
получаването му); вписва нова учредителен акт.
41430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 11262/99 вписва прекратяването на
„Спартан“ – ЕАД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Кирил Христофоров Христов и със
срок за ликвидацията 8 месеца.
41431
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 11794/2000 вписва промени за „Кооптурист“ – ЕООД: заличава като управител Теменужка
Стефанова Скендерска; вписва като управител
Димитър Йорданов Лютаков; дружеството ще се
управлява и представлява от Димитър Йорданов
Лютаков.
41432
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 12989/2000 вписва промени за „Марта и
Ко“ – ООД: вписва прехвърлянето на 250 дружествени дяла от Иванка Кирилова Джатева на Костадин
Иванов Джатев; заличава като съдружник Иванка
Кирилова Джатева; вписва като съдружник Костадин
Иванов Джатев; дружеството ще се управлява и
представлява от Иван Костадинов Джатев; вписва
нов дружествен договор.
41433
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 6045/2002 вписва промени за „Атила
2002“ – ООД: вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от Атанас Николов Симеонов на Мима
Краева Краевска, 9 дружествени дяла от Даниел
Веселинов Антонов на Мима Краева Краевска, 16
дружествени дяла от Любомир Христов Митов на
Мима Краева Краевска; заличава като съдружници
Даниел Веселинов Антонов, Любомир Христов
Митов и Атанас Николов Симеонов; заличава като
управители Атанас Николов Симеонов и Даниел
Веселинов Антонов; вписва като съдружник и управител Мима Краева Краевска; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Мима
Краева Краевска; вписва нов дружествен договор.
41434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Форнакс
7“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 66, вх. Б,
ап. 68, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия с всякакви хранителни и промишлени
стоки, производство, ресторантьорство и хотелиерство, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки,
производство и търговия със селскостопански стоки,
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими
имоти, комунално-битови услуги, посредническа,
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комисионерска, сервизна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ани Крумова Ангелова, която го управлява
и представлява.
41435
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1399/2000 вписва промени за „Амбулатория за групова първична стоматологична помощ
Надежда – дент“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „Амбулатория за групова първична
дентална помощ Надежда – дент“ – ООД; вписва
промяна в предмета на дейност: профилактична и
лечебна извънболнична дентална помощ.
41436
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 11272/2001 вписва промени за „Везилка“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени
дяла от Снежана Стефанова Иванова на Никола
Киров Стояновски; заличава като съдружник и управител Снежана Стефанова Иванова; вписва като
съдружник и управител Никола Киров Стояновски;
дружеството ще се управлява и представлява от
Стоянов Илия, Стоянов Пеце и Никола Киров
Стояновски заедно и поотделно.
41437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 7477/2001 вписва промени за
„Глобо – футбол“ – ООД: заличава като управител
Стефан Найденов Найденов; вписва като управител
Митко Цветанов Тодоров, който ще управлява и
представлява дружеството.
41438
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 14671/2007 вписа пром яна за „Ми енд
Би“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Ботевград, ул. Славейков 37, в София,
район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 13, ет. 3, ап. 7.
41439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15290/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еко Фрийдъм
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, с. Мрамор, ул. Захари
Стоянов 10, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети, финансов одит, консултантски услуги, финансови, счетоводни и данъчни услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност, производство на стоки, хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен туризъм, спедиторска,
транспортна, комисионна, лизингова, складова,
предприемаческа, рекламна и маркетингова дейност,
проектиране и строителство, ремонтна, сервизна и
монтажна дейност, отдаване под наем и търговия
с недвижими вещи, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица и фирми, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Величко Димитров Величков и Яна Христова Величкова и се управлява
и представлява от Величко Димитров Величков.
41440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 11603/2001 вписва промени
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за „Индипейнт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Стефка Николаева Николова на Васил Александров Стефанов; вписва
като съдружник и управител Васил Александров
Стефанов; дружеството продължава дейността си
като „Индипейнт“ – ООД; вписва нов учредителен
договор.
41441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16308/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Старфак“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 65А, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
инженерингова и консултантска дейност, фнансови
и икономически проучвания, логистика, спедиторска дейност, консигнационна търговия, маркетинг
и реклама, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Стойков Факиров,
който го управлява и представлява.
41442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16589/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Риълтис енд травел
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Генерал Паренсов 28,
ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: проектиране,
строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения, инженерингова, консултантска, производствена
и предприемаческа дейност, превоз и спедиция
на специализирани и неспециализирани товари и
пътници, посредничество и представителство на
местни и чуждестранни юридически и физичес
ки лица, финансово-икономически и счетоводни
услуги, сделки с недвижими имоти, маркетинг,
туристическа и туроператорска дейност, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николай Василев Костадинов, Христо Стойков Стойков и Иван Радев
Радев и се управлява и представлява от Николай
Василев Костадинов и Христо Стойков Стойков
заедно и поотделно.
41443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16145/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Изотек България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 89,
вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, дистрибуция, проектиране,
търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултантска
и маркетингова дейност, сделки в областта на
интелектуалната собственост, реклама, факторинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, вкл. след издаване на съответни разрешения
и лицензи, когато такива се изискват. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емил Славчев Славов,
който го управлява и представлява.
41444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15797/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Анадея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 71, вх. Б, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови
стоки, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, спедиция, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Яна Стоянова Коларова-Танева, която
го управлява и представлява.
41445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16289/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ейч
Ти Ти пуул България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Цар Освободител 14, ет. 1, с предмет на дейност:
интернет реклама и издателски услуги, консултантски услуги в областта на онлайн маркетинга,
медийно планиране и използване, спомагателни
услуги, свързани с интернет маркетинга, лизингови
и консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Нео
холдингс лимитед“ и се управлява и представлява
от управителя Тимотей Гала.
41446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16564/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Хан Крум – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 34А,
вх. Б, ет. 3, ап. 30, с предмет на дейност: търговско-спедиторска дейност, агентство, представителство и посредничество на фирми и физически
лица в страната и в чужбина, търговия в страната
и в чужбина на всякакви стоки, незабранени със
закон, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, проучване, проектиране и строителство,
рекламна и импресарска дейност, книгопечат, създаване, закупуване и продажба на готови продукти
в областта на селското стопанство, закупуване,
отглеждане с цел продажба на живи животни в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин
Костадинов Шивергев и Лъчезар Ангелов Стефанов и се управлява и представлява от Валентин
Костадинов Шивергев.
41447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16135/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хидравлични
системи Ленкор“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 13, с предмет на
дейност: производство на резервни части и ремонт
на хидравлични системи на леки, тежкотоварни
автомобили и пътностроителни машини, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, и при
необходимост след получаване на лиценз. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Даниел Валентинов Ленков и Валентин
Йорданов Ленков и се управлява и представлява
от Даниел Валентинов Ленков.
41448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16007/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отоворност „Караваджо
девелопмент“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
52, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: инвестиции
в недвижими имоти, строителство, изграждане и
експлоатация на недвижими имоти, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Хайпа мениджмънт
сайпър лимитед“ и се управлява и представлява
от управителя Назир Крафт.
41449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1324/2002 вписва промени за „Ти Би Ай
лизинг“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 6 525 000 лв. на 6 813 000 лв. чрез
увеличаване номиналната стойност на акциите на
дружеството от 1450 лв. на 1514 лв.; вписва изменение на устава, прието с решение на едноличния
собственик на капитала на 21.VI.2007 г.
41450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16117/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Макс груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Цар Шишман 45, вх. А, ет. 4, ап. 5,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, в т. ч. и международен транспорт, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Максим Максимов Стоилков и Галина Цветанова
Стоилкова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15806/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алдием“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 429, вх. Е,
ет. 4, ап. 120, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос и/или износ на
стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина – превоз на пътници и товари, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Василев
Иванов, който го управлява и представлява.
41452
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 8494/2006 вписва
прекратяването на „Насср консулт“ – ООД, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Таня Димова
Бурназова и със срок за ликвидацията 6 месеца
считано от датата на обнародване на поканата до
кредиторите в „Държавен вестник“.
41453
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 5871/2006 вписва промени за „ВИП
карс“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Елена Илийчова Илиева на Емилия
Маринова Панова; заличава като съдружник и
управител Елена Илийчова Илиева; вписва като
управител Емилия Маринова Панова; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Емилия Маринова Панова.
41454
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д № 15697/2006 вписва промени за „Интро
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Клаус Петер Гернер на „Гернер Фермьогенсфервалтунг ГмбХ“ – ЕООД; заличава като
съдружник и управител Клаус Петер Гернер; вписва
като съдружник „Гернер Фермьогенсфервалтунг
ГмбХ“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Райчо Стойнов Стойнов.
41455
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 3968/2006 вписва промени за „Ню медия
технолоджи“ – ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове от Георги Александров Георгиев:
13 дружествени дяла на Александър Асенов Лефтеров, 13 дружествени дяла на Найден Красимиров
Найденов, 13 дружествени дяла на Ивайло Цветанов Марков и 36 дружествени дяла на Владимир
Русев Марашев; заличава като съдружник Георги
Александров Георгиев.
41456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 9601/2006 вписва промени за „Феърплей
аграрен фонд“ – АД: вписва като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Васил
Атанасов Беломоров; дружеството ще се управлява
и представлява от изпълнителните директори Марио
Теофилов Маринков и Васил Атанасов Беломоров
заедно и поотделно.
41457
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 9601/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Феърплей
аграрен фонд“ – АД.
41458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16130/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко
К лима Инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника, ул. Райна Княгиня, бл. 81,
вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: консултиране,
проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление
и мониторинг на машини, съоръжения и сгради,
водещи до намаляване потреблението на енергия,
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производство и доставка на възли, детайли, машини, съоръжения и инсталации, търговска дейност,
производство на електрическа енергия, придобиване
и предоставяне на права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, гаранционен и
извънгаранционен сервиз на машини и съоръжения, ремонт, реконструкция и строителни работи,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, информационни, програмни или
други услуги и всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Красимир Владков Петров, който го
управлява и представлява.
41459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16093/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Айтиекс консулт ейчар
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Луи Айер 2, с предмет на дейност: посредническа
дейност при отдаване и наемане на работна сила,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
производство с цел продажба на всякакви стоки,
незабранени със закон внос, износ, търговско представителство, посредничество, лизинг, туризъм,
складова, дистрибуторска, хотелиерска, транспортна, спедиторска дейност, реклама, както и други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Яна Боянова Вълчанова и Калоян
Маринов Тодоров и се управлява и представлява
от Яна Боянова Вълчанова.
41460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16086/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ни.Кар 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 171А, вх. Б, ет. 3,
ап. 19, с предмет на дейност: всякакви строително-монтажни дейности, посредническа дейност в
строителството, брокерска дейност за покупко-продажба на недвижими имоти, превози на пътници и
товари, производство и търговия с промишлени и
селскостопански стоки в страната и в чужбина, откриване на заведения за обществено хранене – ресторанти и кафенета, всякакви други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Василев Атанасов, Николай Любомиров Тодоров
и Николина Димитрова Стоянова и се управлява
и представлява от Иван Василев Атанасов.
41461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16297/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Дани – В.Г.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ул. Иван
Радоев 21, партер, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, посредническа, комисионерска, транспортна дейност, компютърни услуги и
интернет услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниела Тодорова Мечкарска, която
го управлява и представлява.
41462
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16281/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Блок компани“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза, бл. 16, ет. 4,
ап. 31, с предмет на дейност: представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в Република България,
консултантска дейност, менид ж мънт, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мария Логотети
и Хараламбос Стергиадис, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
41463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16048/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Томи и Мони“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 110, вх. Е, ет. 1,
ап. 152, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина – покупко-продажба на
недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство в страната и в чужбина,
строителство на жилищни, битови и промишлени
сгради, проектантска дейност, външен и вътрешен
дизайн, туристическа дейност – хотелиерство и
ресторантьорство, превози на пътници и товари
в страната и в чужбина, рекламна и импресарска
дейност, производство и търговия с промишлени
стоки, всякаква друга търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Екзенпларо Инвестментс Лимитид“
и Наташа Грозданова Иванова, която го управлява
и представлява.
41464
Софийск и ят гра дск и съд на основание ч л. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16541/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
едноли чно д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Миллс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Съборна
2А, ет. 3, с предмет на дейност: международен
транспорт и спедиция, вътрешен транспорт, сделки
с интелектуална собственост, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, търговска дейност, консултантска, мениджърска, посредническа и проучвателна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, изготвяне на вътрешен
дизайн, допълнителни, довършителни работи,
строително-ремонтни и монтажни работи, внос
и износ на стоки, външно- и вътрешнотърговска
дейност и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ортез Милс, който го управлява и представлява.
41465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16219/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ричардс и Ууд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, производство и търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им, търговско представителство и
посредничество, лизинг, като всяка дейност, за която
се изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след получаването на съответния
лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Нийл Ууд и Катрин Фиона Ричардс и
се управлява и представлява от Нийл Ууд.
41466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16214/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елена
Стефанова – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Елена Стефанова Стефанова, която го
управлява и представлява.
41467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16103/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Таратупски“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж. к. Гоце Делчев 241, вх. 3, ет. 3, ап. 96,
с предмет на дейност: проектиране, производство,
облицовки и монтаж на камини, изделия от мрамор и гранит, търговия със строителни и скални
материали, производство и монтаж на скални облицовки, както и всякаква друга дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Златан Кирилов Таратупски и Красимира
Атанасова Донова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
41468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16332/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ен Ди Си
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Добромир Хриз 13, с
предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
предоставяне на допълнителни туристически услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нели Димитрова Цветанова и Ли Дзяи, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
41469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16348/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Боби
57“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
ул. Уошбърн 32, вх. Б, ет. 2, ап. 31, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и
услуги, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борис Илиев Димитров,
който го управлява и представлява.
41470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 15673/2007 вписа промяна за „Румен Райнов“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от ул. Стефан Стамболов 42, ет. 3, ап. 7,
в София, район „Витоша“, ул. Вихрен 34.
41471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15833/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Голдер Хендлинг
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 96А,
с предмет на дейност: наземно летищно обслужване,
транспорт, туристическа дейност, превоз на пътници
и товари, както и други дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 200 000 лв., със съдружници „Айвиейшън сървисиз България – М и М“ – ООД,
„Голдер Хендлинг“ СА и Михаил Христов Данчев,
който го управлява и представлява.
41472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15531/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булнекст“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Веслец 30, с предмет
на дейност: покупко-продажба, изграждане, посредничество и управление на недвижими имоти,
строителна дейност, покупко-продажба на стоки и
продукти в първоначален и преработен вид, внос и
износ на стоки и услуги, търговско представителство,
посредничество и агенция на хора и дружества,
местни и чуждестранни, в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Дженерал инвест“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Салваторе Де Джовани.
41473
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 4867/2007 вписва промени за „Даенариус
3“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени
дяла от „Биа 3“ – ЕООД, и на Пенчо Георгиев
Пенчев, 17 дружествени дяла от „И.Чи.ЕССЕ. България“ – ЕООД, на Валерио Рандацо; 8 дружествени
дяла от „И.Чи.ЕССЕ. България“ – ЕООД, на Давид
Бучолини, 8 дружествени дяла от „Биа 3“ – ЕООД, на
Давид Бучолини; заличава като съдружници „И.Чи.
ЕССЕ. България“ – ЕООД, и „Биа 3“ – ЕООД;
вписва като съдружници Давид Бучолини, Валерио
Рандацо и Пенчо Георгиев Пенчев; заличава като
управител Андра Толомели; вписва като управител
Давид Бучолини; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Давид Бучолини; вписва
промени в дружествения договор.
41474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14452/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Марели дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин
1, ул. 722 № 2, с предмет на дейност: производство
и покупко-продажба на осветителни тела, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
складови, лицензионни, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
сделки, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елка Василева Терзийска,
която го управлява и представлява.
41475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16061/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фей
Фан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж. к. Връбница 2,
бл. 634, вх. Д, ап. 91, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и продажба на
селскостопански, горскостопански и промишлени
стоки, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, придобиване на дялове и акции в български и чуждестранни дружества и участие в тяхното
управление, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговци,
бръснаро-фризьорски, козметични и други услуги
за населението, хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен туризъм, транспортна
дейност в страната и в чужбина, авторемонтна и ремонтно-сервизна дейност за електроуреди, набиране
на работна ръка за страната и чужбина, всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Хуанг Лифанг,
който го управлява и представлява.
41476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15790/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Огитранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 348, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност:
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, автосервизна и авторемонтна дейност,
търговия и внос на МПС и резервни части за тях,
вътрешно- и външнотърговски сделки, производство
и търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеж дане на
недвижими имоти с цел продажба, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Огнян Иванов Димитров,
който го управлява и представлява.
41477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15772/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Статус
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Кестенова гора 14,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: инженеринг,
геодезия, проектиране на локални пречиствателни
съоържения за питейни и отпадъчни води, консултантска и оценителска дейност, сделки с недвижими имоти, представителство и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Венета Колева Захариева, която го
управлява и представлява.
41478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Елеганс – МД“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, кв. Иван
Вазов, бул. П. Каравелов, бл. 18А, вх. В, ет. 3,
ап. 48, с предмет на дейност: предоставяне на
фризьорски услуги, маникюр и козметични услуги, производство и вътрешна и външна търговия
със стоки за бита, хранителни и промишлени
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен
и международен туризъм, рекламни, транспортни
и спедиторски сделки, строителство, производство
и вътрешна и външна търговия със стоки за бита,
хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и меж дународен
туризъм, рекламни, транспортни и спедиторски
сделки, строителство, производство и реализация
на селскостопанска продукция, търговско посредничество, агентство и комисионерство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос-износ на промишлена и селскостопанска
продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мария Георгиева Денчева, която го
управлява и представлява.
41479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15801/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „К.
Иконому“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 344, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
добив, преработка и търговия с дървен материал,
покупко-продажба на недвижими имоти, производство и търговия със стоки и услуги в страната
и в чужбина, програмни услуги, рекламна, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Константинос Иконому, който го управлява
и представлява.
41480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15957/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мобилгет
електроник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. В, ап. 77,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с електронни и
електрически изделия и устройства и стоки от вся-
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какъв друг вид, внос и износ на стоки, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Руслан Петров Методиев,
който го управлява и представлява.
41481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16108/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес Би
Ай груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 144, вх. Б, ет. 1, ап. 29, с предмет на дейност:
производство на метални изделия, търговия с черни и цветни метали, бартерни сделки, търговия,
търговска дейност с разрешени със закон стоки
и продукти, реекспорт, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, транспортна,
инженерингова, спедиторска, складова, рекламна,
маркетингова, лизингова, хотелиерска и туристическа дейност, строителна и строително-ремонтна
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти и
посредничество в тази област, производство, услуги
и всякакви други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Иванов Велков, който го управлява
и представлява.
41482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14847/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нова лоджик къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 8, ет. 5,
ап. 18, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, превозна, складова и
лизингова дейност, рекламна и информационна
дейност, сделки с интелект уална собственост,
хотелиерство, ресторантьорство, международен и
вътрешен туризъм, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантски и
посреднически услуги, посредническа дейност при
информиране и наемане на работа на български
граждани на територията на страната или в други
държави и на чуждестранни граждани в България
(след получаване на разрешение за извършване на
тази дейност), вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милена
Емилова Маджарова и Емануил Стефанов Манасиев,
който го управлява и представлява.
41483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16248/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „С.А.П.
Папатомас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос, износ на
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продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Савас Папатомас, който го управлява
и представлява.
41484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15615/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Макра пласт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 358, вх. 1, ап. 11, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки с
цел препродажба, покупка на недвижими имоти,
строеж и обзавеждане с цел продажба, спедиторска,
комисионна, складова и лизингова дейност, търговско посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
рекламна и информационна дейност и предоставяне
на други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Марио Янков
Съботинов и Красимир Иванов Цонков, които го
управляват и представляват заедно.
41485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16148/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериън дизайн
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Бенковски 43,
с предмет на дейност: предприемачество, проучване, проектиране, строителство и експлоатация на
административни и жилищни сгради, управление
и разпореждане с недвижими имоти, търговски
сделки, вътрешно- и външноикономическа дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, предоставяне на други услуги и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светла Михайлова Йорданова и Мартин Кейт
Редмен и се управлява и представлява от Светла
Михайлова Йорданова.
41486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 14599/20 07 вп иса п ром я на за „Би А й
Жи“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Бургас, бул. Демокрация 104, вх. Г,
ет. 1, ап. 1, в София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, бл. 367, вх. В, ет. 4, ап. 50.
41487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16324/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хилл
83“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Илинден 114А,
вх. Г, ет. 6, ап. 89, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, спортна дейност,
търговия със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, складови,
комисионни и спедиционни сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, туристически
услуги, туроператорство, хотелиерство, ресторан-

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

тьорство, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Цветомир Веселинов Михайлов, който
го управлява и представлява.
41488
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 10066/2007 вписва промени за „Ариес
ЛМ“ – ЕООД: вписва прехвърл яне на 50 дружествени дяла от Людмила Цветанова Микова на
Марио Васков Маринов; заличава като едноличен
собственик и управител Людмила Цветанова Микова; вписва като едноличен собственик и управител
Марио Васков Маринов; дружеството ще се управлява и представлява от Марио Васков Маринов;
вписва нов учредителен акт.
41489
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 10672/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дру жество „Искра Инвестмънт 2000“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
ул. Търново, бл. 882, партер, с предмет на дейност:
предприемаческа дейност, строителство, сключване
на търговски сделки по повод покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, ресторантьорска дейност,
търговска дейност в страната и в чужбина със
селскостопанска продукция, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, спедиционна дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска
и консултантска дейност, сделки с интелектуална
собственост, складови и лицензионни сделки, лизинг,
издателска и печатарска дейност и други дейности,
незабранени със законодателството, след снабдяване
с лиценз за извършване на дейностите, за които
законодателството предвижда разрешителен, лицензионен или концесионен режим. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв.
всяка една, с едноличен собственик на капитала
„Искра 21“ – АД (рег. по ф.д. № 15926/98 по описа
на СГС), представлявано от Георги Асенов Славов,
със съвет на директорите в състав: Георги Асенов
Славов – председател и изпълнителен директор,
Илиян Радков Шопов – зам.-председател, Изабела
Василева Джалъзова, Тихомир Георгиев Трифонов
и Ивайло Лазаров Дончев, и се управлява и представлява от изпълнителния директор и председател
на СД Георги Асенов Славов.
41490
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 7642/2003 вписва промени за „Евротех“ – ООД: премества адреса на управление от
ул. Манастирска 54А, ап. 1А, на ул. Манастирска
54А, ап. 2; вписва промяна във фамилията на
съдружника и управител Карамфилка Ангелова
Томова на Карамфилка Ангелова Бакалова; вписва
нов дружествен договор.
41491
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6072/2003 вписва промени за „Линдзи енд
Ко“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Дейвид Гус на Филип Бойд Холидей
и 25 дружествени дяла от Дейвид Гус на Норийн
Лин Холидей; заличава като едноличен собственик
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Дейвид Гус; вписва като съдружници Норийн Лин
Холидей и Филип Бойд Холидей; дружеството продължава дейността си като „Линдзи енд Ко“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Норийн Лин Холидей и Филип Бойд Холидей заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
41492
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 12769/2003 вписва промени за „Графини
Череша“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
с „транспортна дейност във връзка с кетъринг“;
вписа предмет на дейност: ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене,
търговия, продажба на хранителни продукти и
напитки, рекламна дейност, транспортна дейност
във връзка с кетъринг, както и всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството; вписва
нов устав на дружеството.
41493
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 11832/2004 вписва промени за „ВП маркет
България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Максима България“ – ЕООД; вписва
промени в учредителния акт.
41494
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2423/2004 вписва промени за „Пейстройинженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от Елица Димитрова Василева на
Георги Василев Пейков, 2 дружествени дяла от
Елица Димитрова Василева на Константин Любомиров Жипонов, 2 дружествени дяла от Елица
Димитрова Василева на Илия Милов Манчев и 2
дружествени дяла от Елица Димитрова Василева
на Симеон Веселинов Евтимов; заличава като съдружник Елица Димитрова Василева; вписва нов
дружествен договор.
41495
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 12261/2004 вписва промени за „Арис
булс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мирослав Борисов Николов на Александър Петров Пейчев; вписва като съдружник и
управител Александър Петров Пейчев; дружеството
продължава дейността си като „Арис булс“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Мирослав Борисов Николов и Александър Петров
Пейчев заедно и поотделно; вписва дружествен
договор.
41496
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10782/2002 вписва промени за „Индивидуална практика за първична стоматологична
помощ Дива – Р“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието на „Инвидуална практика за първична дентална помощ Дива – Р“ – ЕООД; вписва
изменение в учредителния акт.
41497
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 4700/2002
вписва промени за „Анда 2002“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Антон Стефанов
Скочев, като дяловете му се поемат от неговия
наследник Станислава Антонова Скочева; вписва
като съдружник и управител Станислава Антонова
Сочева; вписва прекратяване на „Анда 2002“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.кс. Дианабад, бл. 28, вх. Б, ет. 2,
ап. 23, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор
Станислава Антонова Скочева и със срок за ликвидацията 6 месеца.
41498
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1692/2002 вписва промени за „Еуробрандс – БГ“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Сребърна 16.
41499
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 9594/2003 вписва промени за „Форум
плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 000
дружествени дяла от „Еврохолд“ – АД, на Георги
Владиславов Ванков; заличава като едноличен собственик „Еврохолд“ – АД; вписва като едноличен
собственик Георги Владиславов Ванков; вписва
промени в учредителния акт.
41500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2780/2003 вписва промени за „Здравноосигурително дружество Булстрад Здраве“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Ирина Банова Никоевска; вписва като членове на
съвета на директорите Николай Петров Мишкалов
и Теодор Илиев Илиев.
41501
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 10760/2003 вписва промени за „Доминант
финанс“ – АД: вписва увеличение на капитала от
1 200 000 лв. на 13 200 000 лв. чрез издаване на
12 000 000 нови обикновени поименни безналични
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една; заличава като членове на съвета на
директорите Алкис Йоанис Панагопулос и Йоанис
Димостенис Харакидас; вписва като членове на
съвета на директорите Николаос Кумарианос и
Николаос Псаропулос; вписва като заместник-председател Николаос Кумарианос; вписва промени в
устава, приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 18.IX.2007 г.
41502
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10760/2003 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Доминант
финанс“ – АД.
41503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вистрой
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, жк. Банишора, ул. Опълченска 117, бл. 37, вх. Д, ет. 3, ап. 113, с предмет
на дейност: строителни и строително-ремонтни
дей нос т и, т ърг ови я, п роизводс т во, т ърг овско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Васил Михайлов Борисов, който го
управлява и представлява.
41504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15488/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Съксес
София“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Христо
Ботев 17, ет. 2, с предмет на дейност: организиране
и провеждане на езикови курсове, подготовка за
изпити, превод от български на чужди езици и от
чужди езици на български (преводаческа дейност),
организиране на занималня и детска градина, търговия, производство на екогорива, производство на
електроенергия, производство на съоръжения за
енергетиката, селскостопанска дейност и услуги,
туроператорска и турагентска дейност и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Ангел Иванов
Гаврилов, който го управлява и представлява.
41505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15982/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дап
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 11, ет. 4,
ап. 16, с предмет на дейност: всякакви спедиционни
и транспортни сделки и услуги, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Диляна Димитрова
Шейтанова, която го управлява и представлява.
41506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15346/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Якоб – Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Д-р Георги
Вълкович 2а, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, изработка на
дограми, търговия и обработка на строителни стъкла,
туризъм и хотелиерство, изграждане и управление
на СПА и уелнес центрове, както и сключване на
всякакви други търговски сделки за стоки и/или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Атанасов Данчев,
който го управлява и представлява.
41507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16076/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ем енд Джи
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 256,
вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: транспортна дейност, спедиционни и превозни сделки,
логистика, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 21 000 лв., със съдружници Георги Росенов Рибаров и Ралица Методиева
Методиева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15352/2007 вписа в търговския регистър друже-

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ство с ограничена отговорност „Ропотамо капитал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Ястребец 9, бл. 2, ателие № 1, с предмет на дейност:
строителство, покупка и продажба на недвижими
имоти, транспортна, търговска и консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Теодор Тенев Ленков,
Милен Веселинов Герганов и Любомир Любенов
Морчев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
41509
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 13347/2007 вписва промени за „Ем Би инженеринг“ – ООД: вписва като управители Мурат
Екси, Седат Ялмаз и Мелих Сарагьол; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Мурат Екси, Седат Ялмаз, Мелих Сарагьол, Митхат
Юнсал и Костадин Петров Мавров заедно.
41510
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 4094/96 вписва промени за „Амико“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Калоян Костов Пазаитов на Васко Любомиров
Димитров и 50 дружествени дяла от Александър
Георгиев Димитров на Васко Любомиров Димитров; заличава като съдружници и управители
Калоян Костов Пазаитов и Александър Георгиев
Димитров; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Васко Любомиров Димитров; дружеството продължава дейността си като
„Амико“ – ЕООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Васко Любомиров Димитров;
вписва нов дружествен договор.
41511
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 22.X.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1629/97 на проверения и приет
годишен счетоводен отчет за 2004 г. на „Хлебни
изделия – Лозенец“ – АД.
41512
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 1292/97 вписва промени за „Образцови аптеки“ – АД: вписва намаляване членовете на съвета
на директорите от петима на трима; заличава като
членове на съвета на директорите Симеон Христов
Григоров, Миглена Миткова Коцева и Анелия Илева
Неделева; заличава като изпълнителни директори
Симеон Христов Григоров и Миглена Миткова
Коцева; вписва като член на съвета на директорите
Стефан Димитров Джугларски, и го вписва като
председател на съвета на директорите и изпълнителен директор; вписа съвет на директорите в състав:
Диана Любомирова Димитрова, Костадин Христов
Косанов и Стефан Димитров Джугларски – председател и изпълнителен директор; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Стефан
Димитров Джугларски.
41513
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1772/97 вписва промени за „Сит 97“ – ООД:
вписва промени в дружествения договор.
41514
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 9485/98 вписва промени за „ВИИ – биопродукт“ – АД: вписва промяна в броя и номиналната
стойност на акциите; капиталът в размер 96 000 лв.
е разпределен в 9600 обикновени поименни акции
с номинална стойност 10 лв. всяка една; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 12.IX.2007 г.
41515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15238/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МНГ
Земташ България Сойл енд фоундейшън енжиниринг
кънстръкшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, пл. Народно
събрание 12, ет. 3, с предмет на дейност: изграждане на дълбоки носещи основи за всякакъв вид
строежи, пробивно пилотно фундиране, изграждане
на пробивни мини пилоти с малък диаметър и на
всякакъв вид набивни пилоти, изработка и набиване на стоманобетонни и стоманени шпунтови
пилоти, всякакъв вид дълбокоизкопни работи, изграждане на пилотни стени, стоманобетонни стени
и всякакъв вид подпори и подпорни конструкции,
чрез подобни способи и анкериране, подобряване
носимоспособността на терени чрез прилагане на
специални технологии, виброуплътняване, дълбоко
уплътняване, каменни и пясъчни пилоти, анкериране
в скални и почвени терени, инжектиране в почвени
и скални терени, понижаване нивото и контрол
на подпочвени води при фундиране, укрепване и
ремонт на основите на същестуващи сгради чрез
подпорни пилоти, инжектиране и други, пручване
на терени, сондажи, лабораторни, инструментални
и геофизични анализи на терена, земна механика,
скална механика, консултантски услуги, инженеринг, експертни оценки и/или проекти в областта
на всякакъв вид геологични проучвания, представителство и агентски услуги в изброените области,
укрепване на свлачища, производство и монтаж на
готови строителни елементи, изграждане и експлоатация на съоръжения, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 100 000 лв., с едноличен собственик на капитала „МНГ Земташ Земин
Ве темел Мюхендислиги Иншаат АШ“, Република
Турция, гр. Анкара, Газиосманпаша Чанкая, ул. Коза
121. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Мустафа Хъдър Чаглаян.
41516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15951/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Български центрове за
клинични проучвания“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Цар Борис III № 54, ет. 3, с предмет на дейност:
провеждане на клинични изпитвания на медикамети,
логистична дейност, разрушаване на медикаменти,
архивиране на документи, организиране на обучения,
свързани с клиничните изпитвания на медикаменти
и всякакви други търговски сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници „Юнивърсити
Медикал Рисърч“ – ООД (рег. по ф.д. № 6747/2005),
Христина Стефанова Николова и се управлява и
представлява от Сашка Драганова Костадинова.
41517
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16249/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Параскевас – България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Параскевас Андреу, който го управлява
и представлява.
41518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15757/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Полина 99“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 126, вх. В, ет. 3, ап. 52, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителна дейност, отдаване под наем на
лека и тежка строителна механизация в страната и
в чужбина, транспортни услуги, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, авторемонтна и
сервизна дейност, търговия с петролни продукти,
разкриване и експлоатация на газостанции, реекспорт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване и преработка, съхранение, търговия и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети на бита,
частна охранителна дейност, превозна, туристическа,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, както и
всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Парашкева Георгиева Димитрова
и Венцислав Цветанов Виденов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15343/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Евро С и З“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. 5, ет. 3,
ап. 88, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно със стоки и услуги, счетоводно обслужване
и финансов анализ, посредничество при набор и
подбор на кадри, консултантска, технологична и
инженерингова дейност в областта на компютърните и информационните технологии, издателска
дейност, покупка на движими и недвижими вещи с
цел продажба, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, производство на стоки и услуги с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, застрахователна, рекламна, информационна, превозна, проектантска, туристическа,
търговско представителство и агентство, хотелиерство, ресторантьорство, строително-ремонтна
дейност, производство, преработка и продажба
на селскостопанска продукция, посредничество и
агентство на наши и чуждестранни физически и
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юридически лица в страната и в чужбина, вкл. и
реекспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност
и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Методиев Янев и Зоя
Йорданова Симеонова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41520
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 15995/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Юнивърсъл София Дивелъпмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Солун 45, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба,
строителство и отдаване под наем на недвижими
имоти и всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
21 181 800 лв., разпределен в 211 818 обикновени
поименни акции с номинална стойност 100 лв.
Капиталът е формиран с непарична вноска – право
на собственост върху недвижим имот на стойност 21 181 800 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
26.IX.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 4 състав, по дело № 456/2007, с едноличен собственик на капитала „Юлита 2002“ – ЕАД;
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Емил Георгиев Иванов – председател, Красимир
Борисов Зарев, Джонатан Манн, Леон Шаачар и
Мартин Милчев Апостолов, и се представлява от
изпълнителните директори Красимир Борисов Зарев
и Джонатан Манн заедно.
41521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15990/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Великс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
бл. 23, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, търговия
със строителни материали, ремонти на сгради и
съоръжения, маркетингова, информационна, консултантска, комисионна, рекламна, лизингова и
транспортна дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Людмил Йорданов Великов, който го управлява и
представлява.
41522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15658/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зилионс
дизайнс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, к-с Виста, местност
Витоша, ВЕЦ „Симеоново“, УПИ VIII-1278 в кв.
84-а, по плана на София, бл. 3, ет. 1, ап. А-5, с
предмет надейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия с алкохол и тютюневи изделия
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз), туроператорска и туристическа агентска
дейност (след лиценз), търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, мар-
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кетингови проучвания в страната и в чужбина,
производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни
стоки, строителна и строително-ремонтна дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Алексей Владимирович Одинцов, който
го управлява и представлява.
41523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16144/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Селена – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Тракия 5, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа дейност, ресторантьорство, производство
и продажба на произведения за бита и облеклото,
предприемачество и посредничество, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Миланка Георгиева Полежанова
и Кристина Борисова Кръстева и се управлява и
представлява от Кристина Борисова Кръстева.
41524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15773/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Австро инвест – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Райко
Алексиев 29, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти, външнотърговска дейност – внос – износ,
реекспорт и бартерни сделки, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
препродажба, комисионна, спедиционна, складова,
превозна дейност и извършване на всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв.,
със съдружници Захаринка Никичер, Петер Антон
Форстер и Ивайло Кръстев Петков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15963/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Огра консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Райко Жинзифов
20, бл. 11, вх. В, ет. 2, ап. 47, с предмет на дейност:
консултантска дейност, маркетинг и други бизнес
услуги, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Веселина
Огнянова Николова и Милена Юриева Желева и се
управлява и представлява от съдружниците заедно.
41526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15802/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ибис
принт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 9,
вх. А, ет. 8, ап. 19, с предмет на дейност: предпечатна
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и печатна дейност, рекламно-информационни услуги,
изработка на печати, визитки и рекламни материали,
търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и търговия с промишлени, хранителни,
битови и селскостопански стоки, вътрешен и международен пътнически и товарен транспорт, вътрешен
и международен туризъм, всички други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Добрин Христов
Биджев, който го управлява и представлява.
41527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15406/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛК
проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума,
бл. 139Б, вх. В, ет. 7, ап. 98, с предмет на дейност:
проучване, проектиране, строителство, търговска
дейност, консултантска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Людмила Тодорова Кирова, която го управлява и представлява.
41528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15136/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Миниотис
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Хаджикоцев 4, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, проучване,
строителство на недвижими собствености, проекти,
свързани с недвижими собствености, изграждане
на сгради с цел продажба и отдаване под наем,
търговия със строителни материали, вътрешно- и
външнотърговска дейност, рекламна и информационна дейност, търговия, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 6000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Кирякос Миниотис, който го управлява и представлява.
41529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15527/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Софтконсултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Левски, Зона В, бл. 13,
вх. Б, ет. 5, ап. 33, с предмет на дейност: разработка
и разпространение на софтуерни продукти и информационни системи, консултантска и експертна дейност,
външноикономическа дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство
(без процесуално), маркетинг, предприемачество,
рекламна, лизингова, комисионна и консигнационна
дейност, както и всякакъв вид стопанска, търговска
и производствена дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Димитър Симеонов Монев, който го управлява и представлява.
41530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15325/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Про
плантс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Христо Ценов 9, с предмет на
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дейност: търговия и производство на декоративна
и горска растителност, проектиране, изграждане и
поддръжка на частни и обществени зелени площи
и паркове, производство и търговия със семена,
растителни материали, разсади, препарати за растения, торове и др., вкл. внос и износ, строителство,
туроператорска и туристическа агентска дейност
във всичките сфери на туризма, ваканционен,
културно-исторически конгрес, спортен, здравен и
балнеоложки, екологичен, ловен и т.н., представяне
на всички основни и допълнителни туристически
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, екскурзоводски услуги, транспортни услуги, всякаква друга
дейност по създаване, предлагане, реализация и
потребление на стоки и услуги, които формират
т у рист и ческ и я п род у к т, п реводаческ и усл у г и,
школи и курсове за обучение, дизайн, издателска
и рекламна дейност, недвижими имоти и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стоил Дончев Нановски,
който го управлява и представлява.
41531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15415/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интерни
италиани БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Богатица
36, с предмет на дейност: производство и търговия
със стоки и услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, вътрешна и външна търговия, дистрибуция, лизингова, посредническа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспорт и спедиция,
ноу-хау, счетоводни услуги, представителство (без
процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, която не е забранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Виолета Ивова Дамянова, която го управлява и
представлява.
41532
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 12927/95 вписва промени за „Интерлекс
консулт“ – ООД: вписва като управител Ивона
Тодорова Табакова; дружеството се управлява и
представлява от управителите Кристиян Михайлов Дамянов и Ивона Тодорова Табакова заедно
и поотделно.
41533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 14643/2005 вписва промени за „Глоубъл
комюникейшън нетуъркс“ – ЕАД: заличава като
ед нол и чен собс т вен и к на к а п и та ла „Кейбъ лтел“ – АД; вписва като едноличен собственик на
капитала Чарлз Петров; заличава членовете на
съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: Чарлз Петров – председател,
Борис Димитров Дойчинов – зам.-председател, и
Васил Димитров Гендов – изпълнителен директор;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Димов 9, ет. 1; вписва промяна на наименованието
от „Глоубълкомюникейшън нетуъркс“ – ЕАД, на
„Кейбъл адвайзърс“ – ЕАД; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор
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Васил Димитров Гендов; вписва актуализиран
устав, приет с решение на едноличния собственик
на капитала от 19.IX.2007 г.
41534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15124/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Уайт фър вали – апартамент Б 41 Оркид Хаус“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Княз Борис I № 44Б, партер, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Йън Харингтън и Сали
Харингтън и се управлява и представлява от Артур
Саркис Асланян.
41535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 12550/2006 вписва промени
за „Булойл“ – ООД: вписва прехвърляне на 90 дружествени дяла от Ивайло Стефанов Найденов на
Васил Методиев Киков; заличава като съдружник
Ивайло Стефанов Найденов; вписва като съдружник Васил Методиев Киков; вписва промени в
дружествения договор.
41536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15869/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сън енд Ски
лейжър“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел 2, бл. 12А, вх. Б, ет. 3, ап. 19, с предмет на
дейност: управление, поддръжка и стопанисване
на недвижими имоти, покупка, строителство и
продажба на недвижими имоти, представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, външна и вътрешна
търговия, консултантска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Бългериън кънекшънс“ – ООД,
Камила Джейн Брайър и Марин Воленов Бангиев
и се управлява и представлява от Марин Воленов
Бангиев.
41537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15791/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс
Бет – 79“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 310, вх. 3, ет. 9, ап. 61, с предмет на дейност:
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
търговска дейност в страната и в чужбина – внос,
износ, реекспорт, продажба на едро и дребно на
промишлени стоки, стоки за бита, модни и луксозни
стоки, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг, реклама, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица и
отделни търговци, консултантска дейност, както
и всякаква друга, незабранена със закон или друг
нормативен акт стопанска дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Георги Петров
Георгиев, който го управлява и представлява.
41538
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16271/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Донателли“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Княз Александър Батенберг 10А, ап. 5, с предмет на дейност:
разработване на дизайнерски проекти, строителство
и обзавеждане на сгради с цел продажба, продуцентска дейност, разработване и осъществяване на
музикални и филмови продукции, консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, както и други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 723 000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Марина Викторовна
Озерова, която го управлява и представлява.
41539
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 11426/2007 вписва промени за „Бест плейсис“ – ООД: заличава като управител Пламен Генов
Генов; дружеството се управлява и представлява
от Кирил Богомилов Кирилов.
41540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16156/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Евро – Инерти България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 31,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: добив,
преработка и търговия с интернитен материал,
изкопни работи, превоз на товари, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всички други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Димитров
Калушков и Джани Бастианелло и се управлява и
представлява от Красимир Димитров Калушков.
41541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15354/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Динс Хил България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ж.к. Манастирски ливади,
ул. Ралевица 86, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност:
посредническа дейност, свързана с външнотърговски
сделки с оръжие и изделия с двойна употреба от и
на територията на Реублика България, брокерска
дейност с оръжие и изделия с двойна употреба
между две трети страни, посредническа дейност
с технически средства за сигурност и оборудване
със специално предназначение, покупка на стоки и
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност
със стоки и услуги, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, транспортна дейност в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, туристически услуги, маркетингови сделки, както и всякаква друга дейност,
която не е забранена от закона. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Енев Киприлов и Дейвид Леджер и се
управлява и представлява от Петър Енев Киприлов.
41542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15907/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Е.М.строй билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Дунав 33, с предмет
на дейност: външнотърговска и външноикономическа дейност – внос, износ и реекспорт на стоки,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андреа
Калдерай, Мария Любенова Горанова и „Е.М. Консултинг“ – ООД, и се управлява и представлява
от Андреа Калдерай и Мария Любенова Горанова
заедно и поотделно.
41543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15796/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Концепшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Тодор Каблешков
24А, ет. 5, ап. 34, с предмет на дейност: рекламна
дейност, маркетингови проучвания, консултантски
услуги, извършването на всякакви други дейности,
разрешени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Риа Цинк, който го управлява и представлява.
41544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15233/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алекс
дизайн – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, гр. Бухово,
ул. Гороцвет 12, с предмет на дейност: производство
и монтаж на мебели за дома и офиса, търговия с
мебели и материали за тях със страни от Европейския съюз и извън него, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Алексей Федотов Каракудов, който го
управлява и представлява.
41545
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 7651/2002 вписва промени за „Лендмарк
България цар“ – ЕООД: заличава като управител
Дейвид Фредерик Бродерсън.
41546
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4184/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „А – сервиз“ – ЕООД.
41547
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

търговския регистър по ф.д. № 4184/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „А – сервиз“ – ЕООД.
41548
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 6718/2004 вписва промени за „Крам комплекс
груп“ – АД: дружеството продължава дейността
си като еднолично акционерно дружество „Крам
комплекс груп“ – ЕАД; вписва като едноличен
собственик на капитала Пламен Симеонов Кралев;
вписва нов устав, приет с протоколно решение от
22.Х.2007 г. на едноличния собственик на капитала; заличава като член на съвета на директорите
Мартин Симеонов Кралев; вписва като член на
съвета на директорите Радослав Георгиев Гьорев.
41549
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 8926/2007 вписва промени за „Христи
инвест“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 5000 лв. на 25 000 лв.
41550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16140/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Зета партнерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Христо Ботев 10,
ет. 2, с предмет на дейност: строителство, търговия
и обзавеждане на недвижими имоти, вътрешна и
външна търговия, посредничество, консултантска
дейност, както и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Силвия Цветанова Пенева,
която го управлява и представлява.
41551
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 8346/98 вписва промени за „Хоспис Филаретова“ – ООД: заличава като съдружник Ася
Иванова Шопова-Дилова; вписва прехвърляне на 350
дружествени дяла от Ася Иванова Шопова-Дилова на
Даниела Василева Тошева; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хоспис Филаретова“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е Даниела Василева
Тошева, която го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
41552
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 16109/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ривърсайд резиденшъл
парк“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Драган Цанков 12 – 16,
ет. 1, офис 3, с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни или информационни услуги, както и всякакви други сделки,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална
стойност 50 лв., със съвет на директорите в състав:
Богомил Любомиров Манчев – председател, Чавдар
Антонов Чернев – зам.-председател, и Славейко
Свободенов Хаджимитов – изпълнителен директор,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Славейко Свободенов Хаджимитов.
41553
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15686/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лега
степ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Гурко 52, ет. 2, с предмет
на дейност: консултантска дейност в областта на
търговското, вещното и застрахователното право,
оказване на съдействие за защита на правата и
интересите на физически и юридически лица,
изготвяне на анализи и проекти, посредническа
дейност, търговия, производство, както и всички
други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Олег
Василев Костадинов и се управлява и представлява
от управителя Теодора Валентинова Костадинова.
41554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15752/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кели
Мар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Шейново 20, ет. 2, ап. 6,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, транспортна и спедиторска
дейност, производство и търговия с хранителни и
нехранителни стоки, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, посредничество и
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Крум Константинов Нанев,
който го управлява и представлява.
41555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15248/2007 вписа промяна за „Ерел груп
интернационал“ – ЕООД, в регистъра за търговски дружества във връзка с постановено решение
на Търговищкия окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Търговище,
ул. Митрополит Андрей 51, ет. 4, в София, район
„Оборище“, ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 408.
41556
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 15082/2000 вписва промени за „Еверест
текстайлс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Халил Демирдаг на Георги Стефанов Василев; заличава като едноличен собственик
Халил Демирдаг; вписва като едноличен собственик Георги Стефанов Василев; вписва промяна на
наименованието от „Еверест текстайлс“ – ЕООД,
на „СТР“ – ЕООД; вписва промяна на предмета
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми и с
всички видове стоки, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, транспортна дейност, туристическа
и туроператорска дейност в страната и в чужбина,
ресторантьорство, консултантска дейност, строителство и търговия с недвижими имоти, всякаква
друга дейност, незабранена от закона; заличава като
управител Халил Демирдаг; вписва като управител
Георги Стефанов Василев; вписва нов устав.
41557
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 15392/95 вписва промени за „Венус
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турс“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Даниел Павлинов Павлов на Александра
Даниелова Павлова; вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Вероника Иванова Велинова (с
предбрачно фамилно име Иванова) на Александра
Даниелова Павлова; заличава като съдружници
Даниел Павлинов Павлов и Вероника Иванова Велинова (с предбрачно фамилно име Иванова); вписва
като съдружник Александра Даниелова Павлова;
вписва като управител Живка Драганова Павлова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва промени в дружествения договор.
41558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15865/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Превент одит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 415, вх. В, ет. 1, ап. 43, с
предмет на дейност: счетоводни услуги и консултации, организиране на счетоводство и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, финансови
консултации, одит, външна и вътрешна търговия,
услуги, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт,
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, организиране на магазинни
мрежи, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено хранене,
маркетинг и реклама, спедиторска дейност, както и
всички останали видове дейности, незабранени от
закон. Дружеството е с неопределен срок, скапитал
5000 лв., със съдружници Васил Георгиев Василев,
Мария Кирилова Сулева, Елка Димитрова Георгиева и Юлиян Кирилов Сулев и се управлява и
представлява от Васил Георгиев Василев и Мария
Кирилова Сулева заедно и поотделно.
41559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16350/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Еврокар консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж.к. Бъкстон, бл. 39а, вх. Б, ет. 2, ап. 24,
с предмет на дейност: посредничество при застрахователна дейност, машинописни услуги, сделки с
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, международни и вътрешни превози на
пътници и товари, авторемонтни услуги, покупки
на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и
износ на хранителни, битови и промишлени стоки
в първоначален, обработен и преработен вид, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, сделки с
интелектуална собственост, търговия с автомобили,
авто-мото части, аксесоари и консумативи, търговско
представителство и посредничество на физически и
юридически лица, комисионна, складова и лизингова
дейност, внос и износ, организиране на мрежа за
търговия на едро и дребно, производство и търговия на изделия от метали, метални конструкции,
профили и други изделия от метал, строителство и
строително-ремонтни работи, съхранение и пласмент на промишлени стоки, търговия с алкохол
и безалкохолни напитки, тютюневи и петролни
изделия, като всяка дейност, изискваща съответно
разрешително, лиценз или друг вид разрешения, ще
се извършва след получаването им, производство и
търговия с всички разрешени от закона стоки, във
всички разрешени форми, както и всякаква дейност
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в страната и в чужбина, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ивайло Красимиров Йорданов
и Нина Божидарова Николова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 14228/2006 вписва промени
за „Дот колор“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Крум Йорданов Петров на
Доника Николова Русинова и 10 дружествени дяла
от Крум Йорданов Петров на Радослав Пламенов
Станковски; заличава като съдружник и управител
Крум Йорданов Петров; вписва като съдружник
Радослав Пламенов Станковски; вписва като управител Доника Николова Русинова; дружеството
се управлява и представлява от Доника Николова
Русинова самостоятелно; вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 27,
ет. 11, ап. 54.
41561
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10677/2006 вписва промени за „ОББ – Ей
Ай Джи лайф застрахователно дружество“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 6 000 000 лв. на 6 400 000 лв. чрез издаване на
нови 400 000 безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; заличава като член на
съвета на директорите Даниела Филипова ХубеваЧесновска; вписва като член на съвета на директорите Христос Мистилиоглу; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 27.VI.2007 г.
41562
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10677/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „ОББ – Ей
Ай Джи лайф затрахователно дружество“ – АД.
41563
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4183/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Стрели“ – ЕООД.
41564
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4183/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Стрели“ – ЕООД.
41565
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал.2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4182/2002 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Михай“ – ЕООД.
41566
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4182/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Михай“ – ЕООД.
41567
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 6139/2002 вписва промени за „Уранус
II“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Николай Генчев Николов на Николай
Иванов Дойчинов; заличава като съдружник и
управител Николай Генчев Николов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Уранус II“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
Николай Иванов Дойчинов; вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София, район
„Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица,
бл. 20, вх. Г, ет. 8, ап. 83; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
Николай Иванов Дойчинов.
41568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1879/2001 вписва промени
за „Лира – Атон“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Ивайло Малчев Петров на
„Нова Текс Алайънс Инк“; вписва като съдружник
„Нова Текс Алайънс Инк“; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Лира – Атон“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
41569
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 713/2001 вписва промени за „Уранус“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Николай Иванов Дойчинов на Николай Генчев
Николов; заличава като съдружник и управител
Николай Иванов Дойчинов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уранус“ – ЕООД, и ще
се управлява и представлява от Николай Генчев
Николов.
41570
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 11202/2000 вписва промени за „Филмар – Инженеринг“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
41571
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 10878/2003 вписва промени
за „Сток – НК“ – ООД: заличава като съдружник
Венцислав Здравков Мирчев; вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Венцислав Здравков
Мирчев на Мари Бориславова Гаврилова; вписва
като съдружник Мари Бориславова Гаврилова;
вписва нов дружествен договор.
41572
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 11271/2003 вписва промени за „Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ – д-р Киров и съдружници“ – ООД; вписва
промяна на наименованието от „Амбулатория за
групова практика за първична стоматологична помощ – д-р Киров и съдружници“ – ООД, на „Амбулатория за групова практика за първична дентална
помощ – д-р Киров и съдружници“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност: извънболнична
дентална помощ чрез диагностика, наблюдение, профилактика, лечение, рехабилитация и консултации
на пациенти, предписване на лабораторни и други
видове изследвания, извършването на дентални
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дейности и манипулации, както и извършването
на такива сделки, които са необходими за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за
обслужването на пациентите.
41573
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 1039/2003 вписва промени за „Електриксити“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Камелия Събева Петрова на
Кръстьо Христов Петков; заличава като едноличен
собственик и управител Камелия Събева Петрова;
вписва като едноличен собственик Кръстьо Христов Петков; вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Калиманци 49 – 51, ет. 1, ап. 4; дружеството ще
се управлява и представлява от Кръстьо Христов
Петков; вписва нов учредителен акт.
41574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 2352/2004 вписва промени
за „ТД груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 13
дружествени дяла от Анна Димитрова Шопова на
Димитър Иванов Герганов; заличава като съдружник Анна Димитрова Шопова; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин 7, бл. 704, вх. Г, ап. 74; вписва промени в
дружествения договор.
41575
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 11727/2004 вписва промени за „Атлас
имоти“ – ООД: заличава като съдружник Христо
Трифонов Балев; вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от Христо Трифонов Балев на Доротея
Стефанова Стефанова; вписва прехвърляне на 3
дружествени дяла от Христо Трифонов Балев на
Иван Петров Иванов; вписва прехвърляне на 2
дружествни дяла от Христо Трифонов Балев на
Иван Манолов Иванов; вписва прехвърляне на 2
дружествени дяла от Христо Трифонов Балев на
Антоанета Иванова Чангърова; вписва нов дружествен договор.
41576
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 8987/2004 вписва промени за „Емералд
рекърдс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Румяна Стефанова Николова на
Георги Божидаров Бангиев; заличава като едноличен
собственик и управител Румяна Стефанова Николова; вписва като едноличен собственик и управител
Георги Божидаров Бангиев; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ж. к. Слатина, ул. Марко Бочар
6, ет. 2, ап. 6; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от Георги
Божидаров Бангиев.
41577
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 6613/2004 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„София билд“ – АД.
41578
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 13790/2004 вписва промени за „София
ИТ“ – ООД: вписва промяна на предмета на дейност: разработване и внедряване на програмни и
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софтуерни продукти, продажба на лицензирани
програмни и софтуерни продукти, интернет услуги и интернет търговия, продажба на компютъри,
компютърни компоненти и аксесоари, създаване
и използване на информационни мрежи, ноу-хау,
инженеринг, консултантски услуги в областта на
високите технологии и информационното обслужване, търговско представителство и посредничество,
мениджмънт, одит и участие в други компании,
посредническа дейност при информиране и наемане
на работа в страната и в чужбина (след издаване на
съответното разрешение от компетентните органи),
финансово-счетоводни услуги и всякаква друга
дейност, незабранена от закона; вписва промени в
дружествения договор.
41579
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 8211/2005 вписва
прекратяване на „Джордж и Керъл“ – ООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Калоян Милков
Янков; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
41580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15528/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Агроевроконсулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Хемус
29, вх. Б, с предмет на дейност: инженерингова
и консултантска дейност, външноикономическа
дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство (без процесуално),
маркетинг, предприемачество, рекламна, лизингова,
комисионна и консигнационна дейност, както и
всякакъв вид стопанска, търговска и производствена
дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Владимир Русинов Дончев, който управлява и
представлява.
41581
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15903/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Туул тийм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж. к. Красно село, бл. 11, вх. В,
ет. 6, ап. 74, с предмет на дейност: внос, износ и
търговия с ръчни инструменти, електроинструменти, апарати, машини и резервни части, аксесоари
и принадлежности, вътрешна и външна търговия,
франчайзинг и лизингова дейност, представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лъчезар Григоров Григоров и Десислава Бориславова Ковачева и се управлява и представлява
от Лъчезар Григоров Григоров.
41582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стар
комерс груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 63, вх. В, ет. 2, ап. 37, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
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спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос и износ и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Емил
Георгиев Панков, който управлява и представлява.
41583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16198/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елена
08“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Западен парк,
бл. 86, вх. 3, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши
и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, спедиторски и агентски услуги, всички други
сделки, дейности и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Елена Александрова Котиркова, която
управлява и представлява.
41584
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 15952/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Молет“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе
133, 7-и км, Хайтек парк Изот, корпус 2, ет. 1, офис
111, с предмет на дейност: придобиване и управление
на участия в български и чуждестранни дружества,
отдаване под наем на недвижими и движими вещи,
конксултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, информационна дейност, рекламна дейност, вътрешна и външнотърговска дейност,
транспортна дейност, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, превозни сделки,
управление на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50
обикновени поименни акции с номинална стойност
1000 лв., със съвет на директорите в състав: Георги
Павлов Бонин – председател, Христина Михайлова
Йовчева – зам.-председател, и Костадин Димитров
Янев – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Костадин
Димитров Янев.
41585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16521/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ив – тон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Юрий Венелин 20, ет. 2, с предмет
на дейност: търговия със строителни материали,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други дейности, сделки и услуги, за които няма
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изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Данов Караиванов и Тончо Димитров Тахов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15930/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „София медия систем“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, бул. Черни
връх 20, вх. А, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, строеж и търговия
с недвижими имоти, консултантска, издателска
и преводаческа дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство,
маркетинг, лизинг, реклама, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения
и заведения за обществено хранене, организиране
на шоу-програми, туроператорска и туристическа
агентска дейност (след лиценз) и всякакви други
дейности и услуги, незабранени от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мартин Димитров Кърнолски и
Нгуиен Куанг Мин и се управлява и представлява
от Мартин Димитров Кърнолски.
41587
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 5734/2006 вписва промени за „ОПС
сървис“ – ЕООД: допълва предмета на дейност
със: „хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия,
откриване и експлоатация на търговски обекти“.
41588
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 14461/2007 вписва промени за „Димера“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Снежана Любенова Димитрова на Петър
Йорданов Петров; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Снежана Любенова
Димитрова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Петър Йорданов Петров, който
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
41589
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15619/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пукс
проперти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев,
ул. Костенски водопад 94, вх. А, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги в България и в чужбина; комисионни сделки;
отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен
и международен туризъм; покупка и продажба на
недвижими имоти, други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Михаил Израилевич Шерешевский,
който управлява и представлява.
41590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16001/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йорданов
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Витоша“, кв. Павлово, ул. Вихрен
13, бл. 44, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: маркетинг, производство, външна и вътрешна търговия
с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма забранителен или лицензионен режим, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
транспортна и спедиторска, строителна, складова,
лизингова, информационна дейност, консултантски
услуги, реклама, ресторантьорство и хотелиерство,
сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
и управител на капитала Пламен Събев Йорданов,
който управлява и представлява.
41591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15919/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Кокоо – 777“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Илинден, бл. 57, вх. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: изработване, доставка и монтаж на
рекламни материали, рекламна дейност, печатна
и предпечатна подготовка, външна и вътрешна
търговия, вкл. на едро и дребно, консигнация,
реекспорт, складова, организационна, спедиторска дейност, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица и всички други дейности и
сделки, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Горанов Лазаров,
който управлява и представлява.
41592
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 16186/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Риджънт кепитал“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 19, ет. 2, ап. 6, с
предмет на дейност: всички видове строителна и
инвестиционна дейност в страната и в чужбина в
областта на търговията, селското стопанство, туристическата индустрия, строителството, транспорта,
промишлеността, сферата на услугите, интелектуалната собственост, управление на своя и поверена
собственост при осъществяване на инвестиционна
и строителна дейност и всякаква друга дейност,
представителство на български и чуждестранни
юридически и физически лица, както и формиране и управление на инвестиционни материални
и нематериални активи, управленска, търговска,
рекламна, маркетингова, комисионна и лизингова
дейност, консултации, разработване и финансиране
на икономически и инвестиционни анализи, оценки
и проекти и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
600 000 лв., разпределен в 600 000 поименни акции
с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите с мандат 3 години в състав: Стоян Стайков
Стайков – председател и изпълнителен директор,
„Норд Инвестмънт Инк.“, със седалище и адрес
на управление в САЩ – представлявано от Румен
Йорданов Нанов, и „Рз Метал“ – ООД (рег. по
ф.д. № 10917/2001), представлявано от Станимир
Денчев Маринов, и се управлява и представлява от
изпълнителния директор Стоян Стайков Стайков и
прокуриста на дружеството Румен Йорданов Нанов
заедно и поотделно.
41593
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ксавакс България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Витоша
1А, офис 403, с предмет на дейност: посредническа
дейност по наемане на работа в Република България и в други държави, включваща предоставяне в
съвкупност или поотделно на посреднически услуги
по: информиране и консултиране на търсещите
работа лица и на работодателите; психологическо
подпомагане на търсещите работа лица; насочване
към професионално и/или мотивационно обучение;
насочване и подпомагане за започване на работа,
вкл. в друго населено място в страната или в други
държави; придобиване и управление на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия; производство
и търговия с промишлени, хранителни и битови
стоки; посреднически и комисионерски услуги;
търговско представителство; посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм;
ресторантьорство и хотелиерство; рекламна дейност; импресарски услуги; оказион; битови услуги
и всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Ксавакс Груп“ – АД, Чешка република, и се
управлява и представлява от Петър Траянов Петров.
41594
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 16129/2006 вписва промени за „Цветна
хармония“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Теодора Радосветова РадковаМантаркова на Галина Бориславова Тодоринова;
вписва като съдружник Галина Бориславова Тодоринова; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Цветна
хармония“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
41595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15769/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Йелоубуутс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Велико
Търново 1, ет. 4, ап. 1, с предмет на дейност: търговия и дистрибуция в страната и в чужбина на
стоки; покупко-продажба и отдаване под наем на
всякакъв вид МПС; строителство и завършване на
СМР; покупко-продажба на стоки в първоначален
или преработен вид; покупко-продажба на недвижими имоти; консултантска дейност, маркетинг и
реклама, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически лица в
страната и чужбина; вътрешна и външна търговия
и всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Рори Патрик
Ланиън Персонс, който управлява и представлява.
41596
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15707/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Девис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Черковна 49, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
импорт, експорт, реекспорт, рекламна и маркетин-
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гова дейност, търговия с горска и градинска техника, търговско представителство, посредничество
и комисионерство, спедиторска и транспортна
дейност и всякаква друга разрешена от закона
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Станислав Венциславов
Стайков, който управлява и представлява.
41597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15676/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Милиян
19“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Фритьоф Нансен 43,
ет. 4, с предмет на дейност: внос и износ, търговия
на едро и дребно, строително предприемачество,
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
управление на търговски обекти, търговска дейност
в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество, агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна и спедиторска дейност, комисионна
дейност, консултантски услуги и всякаква друга
дейност, незабранена от законите. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петър Петков
Петров, който управлява и представлява.
41598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16172/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мега трейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Нови Искър“, с. Мировяне, Стопански двор, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и
извършването на всички други сделки, които не са
забранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мохамед
Халил Ал-Харфан и Мурад Мохамед Мустафа и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
41599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16295/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Блек рок“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул. Г.
С. Раковски 163, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
управление на проекти, изграждане и развитие на
проекти в областта на недвижимите имоти; строителство; мениджърски и консултантски услуги;
външна и вътрешна търговия; представителство
(без процесуално); посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина; комисионна дейност,
както и други дейности, незабранени от законите на
Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Недялка
Кънчева Вълева, Димитрина Василева Гошева и
Спаска Василева Славова и се управлява и представлява от Мариел Николаев Самсонов.
41600
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16123/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стилман“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, кв. Изток, ул. Методи Попов, бл. 43А, ет. 3,
ап. 12, с предмет на дейност: дизайн, проектиране,
производство и търговия с мебели, мебелни детайли
и аксесоари, комплексно и частично обзавеждане
на промишлени, търговски, хотелски, жилищни
и други обекти, внос и износ на мебели, детайли
и аксесоари за тях, други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Сава Димитров
Христов, Михаил Йорданов Йорданов и „Джи Би
Ем Холдинг“ – АД, и се управлява и представлява
от Сава Димитров Христов.
41601
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 13130/2007 вписва промени за „Медицински център про – Вита“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Медицински център
про – Вита“ – ООД, на „Про – Вита“ – ООД;
вписва промяна на предмета на дейност: търговско
представителство и посредничество, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба и отдаване
под наем, рекламна и консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена от закона;
вписва промяна на дружествения договор.
41602
Софийският градск и съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15486/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
ед нол и ч но д ру жес т во с ог ра н и чена о т г овор но с т „Ра ке т а – 1“ – ЕООД , с ъ с с еда л и ще и
адрес на у правление Софи я, район „Сердика“,
ул. К локотница 8, с предмет на дейност: ст роителство, ин женерингова дейност, ст роително
п р ед п рием аче с т в о, р емон т н а и т р а нс по р т н а
дей но с т, т ърг ови я , т ърг ов с ко п р едс т а ви т е лство, посредничество и агентство на местни и
чу ж дест ранни физическ и и юридическ и лица,
проектиране, производство на сток и и усл у ги,
комисионни, спедиционни и превозни сделк и в
ст раната и в чу жбина, консултантска дейност и
всякак ви дру ги сделк и и дейности, незабранени
със закон. Дру жеството е с неопределен срок,
с капита л 5000 лв., с едноличен собственик на
капита ла и у правител Митко Станчов Ла лов,
който у правл ява и представл ява.
41603
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф. д. № 12499/2006 вписва промени за „Финанс
консулт – Р“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 100 000 на 415 000 лв.
41604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 10021/2004 вписва промени
за „Еско – 21“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Сиконко Билдинг“ – АД, на
Валентин Арменакович Каладжян; заличава като
съдружник „Сиконко Билдинг“ – АД (рег. по ф.д.
№ 16104/98); вписва като съдружник Валентин Арменакович Каладжян; заличава като управител Иван
Тодоров Кирилов; вписва изменения и допълнения
в дружествения договор.
41605
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 14640/2006 вписва промени за „Шанс
Ве“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Емил Богомилов Христов на Лалка Лазарова Георгиева; заличава като съдружник Емил
Богомилов Христов; вписва като съдружник Лалка
Лазарова Георгиева; вписва нов дружествен договор.
41606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15815/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 18а, ет. 1,
ап. 6, с предмет на дейност: предоставяне на софтуерни решения; изработване на софтуерни продукти;
реклама, предлагане и търговия със софтуерни и
хардуерни продукти; проектен мениджмънт; консултации на местни и чуждестранни дружества и
лица, които имат дейност на територията на Република България; предобиване, продажба и наем на
недвижими имоти; всякаква друга дейност, която
не е изрично забранена със закон; ако законодателството изисква наличието на концесия, лицензия
или разрешително за извършване на някоя дейност,
съответната дейност може да бъде осъществявана
единствено след получаването от дружеството на
съответната концесия, лицензия, разрешително или
съответно друг административен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фредерик Корнелис
Айкелхоф, който го управлява и представлява.
41667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по
ф.д. № 586/90 вписва промени за „Прософт“ – АД:
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 101, ет. 8;
вписва промени в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 14.VII.2007 г.; вписва
решението на общото събрание на акционерите,
проведено на 14.VII.2007 г., за обратно изкупуване
на акции при следните условия: да бъдат изкупени
обратно собствените акции на дружество „ПроМобил“ – АД, в размер максимално на 2 000 000
(ОПА) всяка с номинална стойност 1 лв., като
бъдат изкупени по номинал, на обща стойност
2 000 000 лв., представляващи 8,04263 % от капитала; изкупуването да бъде извършено от съвета
на директорите в срок 10 дни.
41668
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 16031/98 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Плежър
кампъни“ – АД.
41669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение
от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 16031/98 вписва промени за „Плежър кампъни“ – АД: вписва като член
на управителния съвет Нури Билгеч; вписва като
изпълнителни директори Нури Билгеч и Бурак Чилингир; дружеството се управлява и представлява
от изпълнителните директори Зейнеп Бирбудак и
Бурак Чилингир заедно или от Бурак Чилингир
и Нури Билгеч заедно, или от Зейнеп Бирбудак и
Нури Билгеч заедно.
41670
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 1288/2000 вписва промени за „Тодис
ИД“ – ООД: вписва прехвърляне на 21 дружествени
дяла от Иван Георгиев Тошев на Даниела Цветкова
Цветкова и 5 дружествени дяла на Катя Цветкова
Николова; заличава като съдружник Иван Георгиев Тошев; вписва като съдружник Катя Цветкова
Николова; вписва промяна в адреса на управление – ул. Султан тепе 3, ап. 3; допълва предмета на
дейност със „организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по Закона за
счетоводството“; вписва нов дружествен договор.
41671
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф. д. № 3196/2007 вписва промени за „Балканика
холдинг груп“ – АД: вписва увеличение на капитала от 100 000 на 1 000 000 лв. чрез издаване на
900 000 нови безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; вписва нов устав.
41672
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 9101/99 вписва промени за „Астра холидей“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 на 20 000 лв.; вписва промяна
в дружествения договор.
41673
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 1244/2004 вписва промени за „Алмондс
индъстрис“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Иван Георгиев Генчев на
„Юро атлантик интъграл корп“ – Панама; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Раед Рамзи
Ханна на „Юро атлантик интъграл корп“ – Панама; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Йордан Вълчев Фотев на „Юро атлантик интъграл
корп“ – Панама: заличава като съдружници Иван
Георгиев Генчев, Йордан Вълчев Фотев и Раед
Рамзи Ханна; заличава като управители Иван Георгиев Генчев и Йордан Вълчев Фотев; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Алмондс индъстрис“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на
капитала „Юро атлантик интъграл корп“ – Панама,
вписано в публичен регистър, инф. карта № 416454,
документ 343772 от 2.V.2002 г.; вписва като управител
Иван Николаев Иванов; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Иван Николаев Иванов.
41674
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 15148/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Алисс България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 124, ет. 1, с предмет
на дейност: предприемаческа дейност, строителство
и експлоатация на индустриални и жилищни сгради, монтажи, ремонтни дейности, реконструкция,
внос, износ, търговия, дизайн, транспорт, реклама,
маркетинг, както и всяка друга дейност, която не е
забранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност
100 лв.; със съвет на директорите с мандат 3 години
в състав: Теодор Панайотис Константино Зюмбюлио – председател, Алики Константинау – зам.председател, и Панайотис Теодоре Константинау
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Чока – изпълнителен директор, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Панайотис
Теодоре Константинау Чока.
41675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15627/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Май
пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис
I № 44Б, партер, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, отдаване под наем
и управление на недвижими имоти и всяка друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. Едноличен
собственик на капитала е Тревор Моухини. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Артур Саркис Асланян.
41676
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 4708/2003 вписва промени за „Агенция
Маг“ – ООД: вписва прехвърляне на 3 дружествени
дяла от Ивайло Тошев Иванов на Евгени Веселинов
Блажев и 4 дружествени дяла от Ивайло Тошев
Иванов на Кирил Георгиев Апостолов; заличава
като съдружник Ивайло Тошев Иванов; вписва нов
дружествен договор.
46153
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 3429/2003 вписва промени за „А.М.К. – комерс“ – А Д: вписва като едноли чен собст веник на капитала Александър Борисов Александров; дружеството продължава дейността си като
„А.М.К. – комерс“ – ЕАД; вписва промяна във вида
на акциите от акции на приносител на поименни
акции с право на глас; заличава като членове на
съвета на директорите Петър Радославов Данов,
Милчо Ангелов Христов и Васил Костов Василев;
вписва нов съвет на директорите в състав: Веселин
Минчев Пенчев – председател, Дамян Методиев
Дамянов – заместник-председател, и Александър
Борисов Александров – изпълнителен директор;
дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Александър Борисов Александров;
вписва нов устав, приет с протоколно решение от
9.Х.2007 г. на едноличния собственик на капитала.
46154
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 31.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 3429/2003 на проверените и
приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г.
на „А.М.К. – комерс“ – АД.
46155
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 3850/2003 вписва промени за „БЛ българска
коприна“ – АД (в ликвидация): заличава като ликвидатор Димитър Николов Тадаръков; вписва като
ликвидатор Виолета Стефанова Кметова-Кокошкова; вписва удължаване срока на ликвидация с 1 г.
46156
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5322/2003 вписва промени за „Кранмаш“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Калин Димитров Братоевски на Йордан
Павлов Йорданов и 5 дружествени дяла от Калин
Димитров Братоевски на Диана Маринова Георгиева; заличава като съдружник и управител Калин
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Димитров Братоевски; вписва като съдружник
Диана Маринова Георгиева; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Младост“,
Бизнеспарк Младост, сграда 11, офис 304; вписва
нов дружествен договор.
46157
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1583/2003 вписва прехвърляне на предприятието заедно с фирмата на ЕТ „Камелия
Стоилова – К лим“ като съвку пност от права,
задължения и фактически отношения на „Нефтинвестмънт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 859/2003 по
описа на Пловдивския окръжен съд).
46158
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 8554/2004 вписва промени за „Григорий“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 200 дружествени дяла от Геннадий Николаевич Новосартян на
Валя Арамовна Новосартян и 163 дружествени дяла
от Геннадий Николаевич Новосартян на Владимир
Михайлович Даниелян; вписва като съдружници
Валя Арамовна Новосартян и Владимир Михайлович Даниелян; дружеството продължава дейността
си като „Григорий“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Геннадий Новосартян,
Валя Арамовна Новосартян и Владимир Михайлович Даниелян заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
46159
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 13453/2004 вписва промени за „Амбулатория
за групова практика за първична стоматологична
помощ – Калиатеа дент“ – ООД: вписва промяна
на наименованието на „Амбулатория за групова
практика за първична дентална помощ – Калиатеа дент“ – ООД; вписва промяна в предмета на
дейност: упражняване на групова извънболнична
дентална практика в амбулатория за първична
дентална помощ, изразяваща се в диагностика,
лечение, физиотерапия и наблюдение на дентално
болни, консултации, профилактика, предписване на
лабораторни и други изследвания, дентални дейности
и манипулации, предписване на домашни грижи и
лекарства за дентално болни, дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи, насочване на пациенти за консултативна и
болнична помощ, издаване на документи, свързани
с тази дейност; вписва нов дружествен договор.
46160
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10774/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Алкон
България“ – ЕООД.
46161
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10774/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Алкон
България“ – ЕООД.
46162
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 10774/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Алкон
България“ – ЕООД.
46163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16543/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кънев и Манушев“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Дончо Ватах 67, ап. 9Б, с предмет на дейност:
т ъргови я с елек т роматериа ли, изг ра ж дане на
електроинсталации, електротехнически услуги,
строителство, търговия със строителни материали,
консултантска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионна дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Юлиян Невенов Манушев и Николай
Владимиров Кънев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
46164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16879/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арфарма“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, ап. 50, с предмет
на дейност: внос и износ на медикаменти и немедикаментозни препарати, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фармацевтични фирми. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от законодателството, при спазване на всички действащи
лицензионни, регистрационни или други законови
изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Мадлен Йосиф
Бенун, Мария Хулия де Алмейда Ботелхо де Оливейра и Ана Паула Сарменто Родригес Симоес и се
управлява и представлява от Мадлен Йосиф Бенун.
46214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Про синема“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Надеж да“, ж.к.
Толстой, бл. 32, вх. А, ап. 19, с предмет на дейност: снимачни услуги в областта на филмопроизводството, вкл. отдаване на операторска и
осветителна техника под наем, рекламна, информационна, програмна, комисионна, спедиционна,
консултантска, складова, туристическа, лизингова
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина със собствени
или наети превозни средства, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител А лександър Емилов Здравков, който
го управлява и представлява.
46215
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16555/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Тенухи – А“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, кв. Дружба 1,
бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 55, с предмет на дейност:
туроператорска дейност и туристически услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж-
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ба в първоначален или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, ск ладови,
комисионни сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Антон Огнянов Тончев,
който го управлява и представлява.
46216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16394/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „София лоджистик
център“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Букара 8, с предмет
на дейност: посредническа, консултантска, комисионна, проектантска, спедиционна, производствена,
лизингова, рекламна, информационна и програмна
дейност, участие в други търговски дружества, вносизнос, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, логистична дейност, преводачески услуги,
външнотърговска дейност, реекспорт, представителство на физически и юридически лица и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със
съдружници Стефано Озуалдела, Марко Фриони,
Маргаритка Илиева Богданова и Юлия Христова
Вардева, управлява се и се представлява от Стефано
Озуалдела, Марко Фриони и Маргаритка Илиева
Богданова заедно или поотделно; за плащане на
задължения на дружеството на стойност над 6000
евро тримата управители действат винаги заедно.
46217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16552/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти
Пи План“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище,
ул. Нишава 99, с предмет на дейност: маркетинг,
проектиране, строителство, изпълнение на строително-монтажни работи, производство и търговия
със строителни детайли, елементи и дограма,
консултантски услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Тобо – план“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителя Георги
Иванов Шопов.
46218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16508/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уондър
мюзик ейджънси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 29А, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност:
продуцентска дейност, организиране и провеждане
на музикални и други културни събития, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Александър Ясенов Васев, който го управлява и
представлява.
46175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16675/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тера консулт
21“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 21, вх. 2,
с предмет на дейност: производство и търговия със
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стоки и услуги, търговия с горива, транспортна и
спедиторска дейност, строителна дейност, лизингова,
туристическа, сервизна, ремонтна, програмно-техническа, ресторантьорска, хотелиерска, посредническа
дейност, внос, износ, ноу-хау, представителство (без
процесуално) на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Цветелина Ангелова Илиева, която го управлява
и представлява.
46176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16605/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аполон
пропърти 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Персенк,
бл. 15, вх. В, ап. 26, с предмет на дейност: сделки с
недвижими имоти, управление на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, както и всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Евангелия
Волоу, която го управлява и представлява.
46177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16653/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„А дастра България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, кв.
Редута, ул. Велчо Атанасов 5, с предмет на дейност: предоставяне на софтуер и усъвършенстване
на софтуерни продукти, консултантски услуги в
областта на софтуера и хардуера, лизинг и отдаване
под наем на движими вещи и стоки, покупка на
стоки с цел препродажба, както и посреднически
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„АГХ (К) лимитид“; дружеството се управлява и
представлява от управителя Ян Мразек.
46178
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16065/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Деки“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, с. Балша, ул.
Банишора 15а, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, всякаква
друга търговска дейност, за която няма законова
забрана съгласно законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Драголюбов Петров, който го управлява и представлява.
46179
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 2841/2007 вписва промяна за „Детелина
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груп“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Възраждане“,
бул. Ал. Стамболийски 118, ет. 1, ап. 2.
46180
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 8224/2007 вписва промяна за „Център по
термализъм“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Витоша“, ул. Красна
китка 9.
46181
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16696/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Арт сити груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, бул. Цариградско шосе 105, с предмет
на дейност: предпроектни проучвания, проектиране, инженеринг, строителство, строителен надзор,
търговия със строителни материали, консултантска
дейност, производство и покупка на промишлени и
селскостопански стоки с цел препродажба в страната
и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, рекламна дейност, транспортна дейност
и автосервиз, туристически услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, търговска дейност в страната и в
чужбина и всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Сити стил 2002“ – ЕООД,
и „Арт – стил инженеринг“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Диана Минкова Зафирова и
Живко Иванов Жейнов заедно и поотделно.
46182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16051/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Елистрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда,
бл. 102, вх. Д, ет. 6, ап. 108, с предмет на дейност:
строителство и ремонт, спедиционна дейност, търговия с промишлени, хранителни и битови стоки
и всички видове търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Надя Сашова Димитрова, която
го управлява и представлява.
46183
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16497/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тес груп България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Е,
ет. 8, ап. 103, с предмет на дейност: предприемаческа
дейност в енергийната област и енергетиката, вкл.
но не само енергийно спестяване, консултации за
оптимизирането на консумацията на електроенергия, както и всякаква друга, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елеонор Дьо-Влижер,
Павел Димитров Николов и Тодор Филипов Филев
и се управлява и представлява от Павел Димитров
Николов и Тодор Филипов Филев.
46184
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16457/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кинг
адвъртайзмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Сердика“, бул. Княгиня
Мария-Луиза 131, с предмет на дейност: рекламна,
информационна и импресарска дейност, франчайзингови сделки, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и лизингова дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в страната и в чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид, покупко-продажба и търговска
експлоатация на търговски обекти на територията
на страната, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анибал Енис Озкан и се
управлява и представлява от управителя Кюкнай
Касим Еюб.
46549
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 14593/2007 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Никстрой 2005 – Николай Василев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „М и Н Дийл“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1095/2006 по описа на СГС).
46550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16372/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Новатор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище 25, с предмет
на дейност: консултантска дейност в областта на
еврофинансирането, разработване и управление на
проекти, внедряване на СУК ISO 9001:2000, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги Руменов Бечев, който го управлява
и представлява.
46551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16425/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Еурофинанца“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Коста Лулчев 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: предоставяне на услуги в сферата на
обслужването, консултации и посредничество при
извършване на всякакви сделки, в т.ч. и търговия с
недвижими имоти, транспортни услуги, откриване
на филиали и клонове на дружеството в страната и
в чужбина, посредничество и представителство на
чуждестранни и местни юридически и физически
лица, външноикономическа дейност, вкл. образуване и участие в задгранични дружества и други
инвестиции в страната и в чужбина, разработка на
инвестиционни проекти, маркетинг, инженеринг,
реклама и мениджмънтска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредническа, комисионна и информационна дейност, финансиране и
управление на проекти, консултации и анализи на
дружества относно финансиране на дейността им,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или с друг нормативен акт, при условие че
ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз
за извършване на някоя дейност, тази дейност се
осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Армандо Сеса, който го
управлява и представлява.
46552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16826/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нави – консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 028, вх. В, ет. 3, ап. 52,
с предмет на дейност: финансови и счетоводни
услуги, разработване на бизнеспланове, инвестиционни проекти, финансови анализи и консултации,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Виляна Рахнева Желева
и Надежда Иванова Николова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46076
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16752/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вероника
2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 87, вх. 7, ет. 7, ап. 29, с предмет на дейност: превозна и спедиционна дейност,
таксиметров превоз с лични и на фирмата леки и
товарни автомобили, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, външнотърговска дейност, внос,
износ и реекспорт на стоки, строително-ремонтни
услуги, битови услуги за населението, хотелиерство
и ресторантьорство, организиране и експлоатация
на заведения за почивка, спорт и туризъм, административни услуги и всякаква друга дейност,
разрешена от законодателството при спазване на
всички приложими лицензионни, регистрационни
или други законови изисквания. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Вероника Петрова Георгиева, която го управлява и представлява.
46077
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16841/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Инструменти“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 27А, вх. В, ет. 3, ап. 44, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, интернет
търговия, външнотърговска дейност, транспортна, превозна, спедиторска, рекламна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
внос, износ, реекспорт, бартер и други специфични
външнотърговски операции, издателска и продуцентска дейност, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Десислава Георгиева Стойнева, която
го управлява и представлява.
46078
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16679/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Формат Це“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 127, вх. Д, ет. 3,
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ап. 76, с предмет на дейност: сглобяване (асемблиране), продажба на компютърни конфигурации
и периферия, изграждане на комуникационни системи, администрация и поддръжка на софтуерни
и хардуерни комуникационни системи, изграждане
на структурно кабелни системи (SCS мрежи), изграждане на системи за охрана, контрол, достъп и
видеонаблюдение, вътрешно- и външнотърговски
сделки, рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, транспорт и логистика, както и всякакви други търговски сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Димитър Любомиров Велев, Илиан Анриев
Балкански и Огнян Боянов Гълъбов и се управлява
и представлява от Димитър Любомиров Велев.
46079
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16882/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лоо фърм – София“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон 57, с
предмет на дейност: консултантска дейност, проучвания и анализи, маркетинг, разработване и управление на проекти и предприятия, посредническа
дейност, търговско представителство, подготовка
на документации за участия в конкурси и процедури, както и всякаква друга дейност, върху която
няма ограничения или забрани, произтичащи от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Миглена
Димитрова Балджиева и Илиян Панайотов Кършев
и се управлява и представлява от Миглена Димитрова Балджиева.
46080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16939/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Невена
офис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Твърдишки проход
23, ет. 8, офис 30, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговско посредничество,
представителство, строителство, отдаване под наем
на недвижими имоти, агентство и консултантски
услуги, информационни технологии, транспортна и
спедиторска дейност, производство на стоки с цел
продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Желев Божанов, който го управлява и представлява.
46081
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8034/2007 вписа промени за „Евробент“ – ООД: заличава като съдружник Магдалена
Валентинова Христова; вписва прехвърляне на 660
дружествени дяла от Магдалена Валентинова Христова на Георги Илиев Димитров; вписва промени
в дружествения договор.
46082
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 7152/2007 вписа промени за „Аркон
АБ“ – ЕООД: заличава като управител Весела
Иванова Мантова; вписва като управител Петър
Михайлов Мантов, който ще управлява и представлява дружеството.
46083
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16527/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Неутрино – Тим“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Слатина,
бл. 43А, вх. 2, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност:
строителство, маркетинг, външна и вът решна
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство
и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Пейчев Димитров
и Румен Живков Боруджиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46108
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14844/2005 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Животозастрахователен институт“ – АД.
46109
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 14844/2005 вписа промени за „Животозастрахователен институт“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Ася Миркова Аксентиева; вписва
като член и председател на съвета на директорите
Марина Христова Миланова.
46110
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3997/90 вписа промени за „Еко – инженеринг – комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Венцислав Димитров
Спасов на Виктория Иванова Миланова; заличава
като едноличен собственик Венцислав Димитров
Спасов; вписва като едноличен собственик Виктория Иванова Миланова; заличава като управител
Венцислав Димитров Спасов; вписва като управител Виктория Иванова Миланова; вписва нов
учредителен акт.
46111
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1348/90 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Автотранс
сервиз“ – АД.
46112
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 2584/90 вписа промяна за „Видекс“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 330 000 лв. на 1 300 000 лв. чрез издаване на
нови 9700 поименни акции с номинална стойност
100 лв. всяка една.
46113
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 27610/91 вписа промени за „Фромвулеви“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с „внос
и износ и търговия с медицински изделия и ин
витро медицински изделия, внос и износ и търговия
със съдебномедицински диагностични изделия и
апаратура“; вписва нов дружествен акт.
46114
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 16494/91 вписа промени за „Нонвотекс“ – АД:
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заличава като член на съвета на директорите Горан
Райков Стоянов; вписва като член на съвета на
директорите Петър Василев Василев.
46115
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 16494/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Нонвотекс“ – АД.
46116
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1130/90 вписа прекратяването на „Фронтиер
финанси“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Фритьоф Нансен
9, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Емилия
Грозданова Шаркова и със срок за ликвидацията
7 месеца.
46117
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 2236/92 вписа поемане на предприятието на ЕТ „Илис – Илия Цветков“, собственост на
Илия Истилиянов Цветков, от неговия наследник
Владимир Илиев Цветков и го вписа като ЕТ
„Илис – Владимир Цветков“.
46118
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2932/92 вписа прехвърляне на предприятието
на ЕТ „Румекс – Димитър Цочев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Румекс 2007“ – ООД (рег. по ф.д. № 98/2007 по
описа на СГС).
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 2147/93 вписа промени за „Би Джи
Ем“ – ООД: заличава като съдружник Бисерка
Валериева Борисова; вписва като съдружник Боринка Ангелова Ганчова; вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Бисерка Валериева Борисова
на Боринка Ангелова Ганчова; вписва промяна в
предмета на дейност: дърводобив, извоз и подвоз
на дървесина по горски пътища, изграждане и
поддръжка на горски пътища, дейности, свързани
с преработването на дървесина, търговия с дървен
материал, подготовка за залесяване и залесяване,
превоз на пътници и товари за собствена сметка,
ремонт на селскостопанска и горска техника, търговска дейност, маркетинг и реклама, спедиционна, складова, превозна дейност, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон; вписва нов
дружествен договор.
46120
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17548/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Шенкер“ – ЕООД.
46121
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 7448/94 вписа промени за „Юнес“ – ООД:
вписва прехвърляне на 455 дружествени дяла от
Нунция де Вита на Хусеин Баракат; заличава като
съдружник и управител Нунция де Вита; дружеството
продължава дейността си като „Юнес“ – ЕООД, с
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едноличен собственик на капитала Хусеин Баракат,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
46122
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16979/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рейкон
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, бул. Климент
Охридски 11, бл. 9, вх. Б, ап. 44, с предмет на
дейност: земеделие, животновъдство, преработка
на селскостопанска продукция, инвестиции, строителство, туризъм, научноизследователска дейност,
разработка на софтуер, инженерингова дейност,
защита на информацията и информационните
системи, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, маркетинг, реклама и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Рейкон“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителя Петър
Иванов Атанасов и Петко Борисов Иванов заедно
и поотделно.
46165
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 9167/2007 вписа промени за „Атлас Карго“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Парашкев Дилянов Димитров на Ваня
Лъчезарова Генина; вписва като съдружник Ваня
Лъчезарова Генина; вписва промени в дружествения договор.
46166
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8422/90 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „168
часа“ – ЕООД.
46167
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 17099/90 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Сортови
семена – Елит“ – ЕАД.
46168
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 16105/98 вписа промени за „Конег“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Светослав Костадинов Деведжиев; вписва като
член на съвета на директорите Теодора Данчева
Лазарова-Деведжиева.
46169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16411/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Яспис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 20, ет. 5,
ап. 23, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, строителни дейности,
търговия със строителни материали, предоставяне
на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижима собственост и
строителството, комисионни сделки, вътрешна и
международна търговия, търговско представителство и посредничество, всякаква друга стопанска
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дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Йоанис Бонакис, който го управлява и представлява.
46170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16870/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Есилор България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Шипка 36,
ет. 3, с предмет на дейност: производство, покупкопродажба, както и търговия като цяло на всичко
свързано с производството на очила и оптика
(оптически уреди) и в частност с производството
и покупко-продажбата на рамки за слънчеви и
диоптрични очила, различни компоненти, предназначени за предпазване на стъкла и лещи, всички
инструменти и предмети, използвани в дейността
на оптици и офталмолози, покупко-продажба на
посочените специализирани инструменти и предмети, на математически и измервателни уреди и
инструменти, на различни офис артикули, на чертожни инструменти, свързани с изброените дейности,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Есилор ентернасионал“ – АД, и се управлява и
представлява от управителя Фердерик Ламбер.
46171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16496/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, кв. Изток, ул. Константин
Щъркелов 11, с предмет на дейност: услуги в интернет, изработка на уебстраници, хазартна дейност
(след издаване на съответния лиценз), търговия със
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, складови и комисионни
сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна
дейност, хостинг, доставка на интернет и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Христо Великов Бабанов, който го управлява и
представлява.
46172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17260/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Счетоводна
къща Жан – Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Никола Габровски 12,
вх. единствен, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
счетоводни услуги и консултации, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Деспа
Георгиева Константинова, която го управлява и
представлява.
46173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16736/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маник Бургазян“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с ле-
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карствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Маник Асадур Бургазян,
който го управлява и представлява.
46174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16438/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Елис Ин“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Васил Априлов 20, с предмет на дейност:
проектиране и консултантска дейност в областта на
строителството, посредническа дейност, генерален
мениджмънт и строителен инженеринг, търговия,
внос, износ, реекспорт и производствена дейност
на всички видове стоки и услуги самостоятелно и
съвместно с чуждестранни фирми, провеждане на
курсове, науки, комисионна дейност, рекламно-информационна дейност, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена Георгиева Трендафилова и Ингрид
Петрова Баракова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46185
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16714/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ринг
арх“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 32,
с предмет на дейност: проучване и проектиране,
поддръжка и експлоатация, строителство, ремонтна
дейност, реконструкция и модернизация, реставрация,
консервация и адаптация на обекти – паметници
на културата, консултантски услуги, оценка на
съответствието на инвестиционните проекти със
съществените изисквания при строежите и/или упражняване на строителен надзор – при изпълнението на строежите, прединвестиционни проучвания,
подготовка на проектантския процес и координация
на строителния процес – до въвеждането на строежа
в експлоатация, всякаква незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Румяна Иванова Ненова-Симеонова,
която го управлява и представлява.
46186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15845/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест
шоп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
бл. 56, вх. Б, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност:
консултантска и посредническа дейност, търговия
с недвижими имоти, строителство, търговия на
едро и дребно, външна и вътрешна търговия с
промишлени, битови и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество, брокерска
дейност, маркетинг, лизинг, ноу-хау, издателска и
печатарска дейност, реклама, туризъм и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Хани
Салим Халил, който го управлява и представлява.
46187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16528/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ди
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комюникейшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, кв. Горубляне,
ул. Самоковско шосе 3, бл. 3, вх. 2, ет. 2, ап. 6, с
предмет на дейност: реклама и дизайн, изработка
на рекламни материали и разпространението им,
вътрешен и външен транспорт на стоки, търговия
с хранителни и нехранителни продукти на едро и
дребно, услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Йорданов Атанасов и се управлява и представлява от управителя Мариела
Людмилова Михайлова.
46188
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 7819/2001 вписа промени за „Голдън бийч
Прима БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от Иван Георгиев Ковачки на Георги
Марков Лесидренски; заличава като съдружник
Иван Георгиев Ковачки; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Голдън бийч Прима БГ“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Георги Марков
Лесидренски, който го управлява и представлява;
вписва учредителен акт на дружеството.
46189
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 33/2001 вписа промени за „Атомтоплопроект“ – ООД: вписва прехвърляне на 24 дружествени
дяла от Вергиния Маркова Петкова на Светлана
Драгомирова Прокопиева; вписва прехвърляне на 24
дружествени дяла от Белин Димитров Маринов на
„Глобал кепитъл“ – ООД; вписва като съдружници
„Глобал кепитъл“ – ООД (рег. по ф.д. № 196/2006
по описа на Врачанския окръжен съд), и Светлана
Драгомирова Прокопиева; вписва промени в дружествения договор.
46190
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 702/97 вписа промени за „Индивидуална
практика за първична стоматологична помощ Видент – М“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Индивидуална практика за първична
стоматологична помощ Видент – М“ – ЕООД, на
„Индивидуална практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина Видент – М“ – ЕООД;
вписва промяна на предмета на дейност: диагностика, лечение и рехабилитация на болни в областта
на денталната дейност, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове
изследвания, извършване на медицински дейности
и манипулации под свой контрол и отговорност,
обема, вида домашни грижи и помощ за болни,
лекарства, превързочни материали и медицински
пособия, дейности по здравна промоция и профилактика, издаване на документи, свързани с тази
дейност, насочване на пациенти за консултативна
и болнична помощ.
46191
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 1322/99 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Стрелец – Цветан Петков“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Стрелец 007“ – ЕООД.
46192
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3697/99 вписва промени за „АТС – арт
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тех студио“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Емил Александров Александров
на Явор Василев Костов; заличава като съдружник
и управител Емил Александров Александров; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „АТС – арт тех
студио“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
е Явор Василев Костов, който управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
46193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16429/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виалаб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Ген. Н. Столетов 38,
вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вкл. внос и търговия с
медицински изделия и консумативи, производство и
монтаж на мебели, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Веселин Кръстев Банчев,
който го управлява и представлява.
46194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16774/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Д енд Д консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Юрий Венелин 15, с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, информационни, комуникационни стратегии, програмни и рекламни услуги, сделки с интелектуална собственост,
консултантски услуги за разработване на програми
и проекти, кандидатстващи за финансиране, подготовка на документация – тръжна, договорна и
проектни предложения, консултиране, подпомагане
и администриране на проекти в рамките на проектен цикъл, консултантски услуги за управление и
изпълнение на проекти и програми, получили финансиране, асистиране и идентификация на приложими
проектни идеи, изграждане на специфично ноу-хау
и предоставянето му като услуга на получатели
на финансирания от финансиращи организации и
фондове, в т.ч. по Европейските структурни фондове, предпроектни и инженерингови проучвания,
финансови, административни, маркетингови и правни консултантски услуги, всякаква друга дейност,
незабранена със закон или изискваща специално
административно разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Любомир Ангелов Ганев и Добромира Атанасова
Банкова-Ганева и се управлява и представлява от
Величка Ангелова Банкова.
46195
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7856/2007 вписва промени за „Сити пропъртиз“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва
изменение в учредителния акт.
46196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15836/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ивент бутик“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Славянска 29, ет. 7, с предмет на дейност: организиране на
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публични и медийни събития, конферентна дейност,
връзки с обществеността, рекламна и маркетингова дейност, издателска дейност, организиране на
обучения и трейнинги и всякаква друга дейност,
непротиворечаща на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Радосвета Ненчева Чобанова, Цвета Кънчева Димитрова, Диляна Маринова Колева-Саръиванова и
Ясен Стефанов Гуев и се управлява и представлява
от Диляна Маринова Колева-Саръиванова.
46197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15245/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Л енд П рекърдс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Княжевска, бл. 43, вх. В, ет. 7, ап. 53,
с предмет на дейност: звукозапис, звукообработка,
озвучаване, отдаване под наем на ефектно сценично
осветление, покупко-продажба на недвижими имоти,
отдаване под наем, жилищно и промишлено строителство, производство и покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петър Иванов Дивчев и Лилия
Станкова Тончева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16758/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Вдом бокс интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 122,
вх. А, ет. 8, с предмет на дейност: създаване и разработване на софтуер и хардуер, вътрешна и външна
търговия със стоки, търговско посредничество и
представителство на местни и/или чуждестранни
физически и/или юридически лица в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност със стоки и услуги,
незабранени със закон и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Никола
Роберт Корбулевски-Браущайн и Серж Шарл Роберт
Корбулевски-Браущайн и се управлява и представлява от Никола Роберт Корбулевски-Браущайн.
46199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16689/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Даниел Цветков“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти съгласно изискванията на
глава Х от ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Даниел Цветков Цветков,
който го управлява и представлява.
46200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16315/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„СОТ – Ади“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
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Хиподрума, бл. 106, вх. В, ет. 6, ап. 53, с предмет
на дейност: изграждане и поддръжка на сигналноохранителни системи, видеонаблюдение, системи
за конт рол на дост ъп, пожароизвестителни и
пожарогасителни системи, физическа охрана на
обекти – физически и юридически лица, охрана
със сигнално-охранителна техника на обекти на
физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност с всички разрешени стоки
във всички разрешени форми, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква
друга дейност, за която няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Радослава Бойчева Янева-Даскалова,
която го управлява и представлява.
46219
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16562/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Модно ателие
Ибис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 23,
вх. В, ет. 4, ап. 57, с предмет на дейност: дизайн и
изработка на облекла, дейност в областта на текстилната промишленост, шивашки услуги, търговия
с текстилни изделия, всякаква друга дейност, за
която няма изрична законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирена Свиленова Терзийска и Йорданка
Цанкова Димитрова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46220
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16279/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инпиро България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Иван
Денкоглу 7, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
производство и търговия с електрически отоплителни системи, проектиране и производство на
индустриални електрически сушилни, керамични
радиатори, кварцови и халогенидни нагревателни
патрони, радиатори и огнеупорни фитинги, тръбни
отоплителни системи, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и
други услуги и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Янош Валлиш, който го
управлява и представлява.
46221
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 27.VII.2007 г.
по ф.д. № 3433/2000 по партидата на „Стоматологичен център ХХVIII – София“ – ЕООД, с общинско
имущество (в ликвидация): заличава ликвидационната комисия в състав: Георги Антонов Антонов,
Радислав Павлов Радев и Стоян Стефанов Василев.
46222
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 8187/2007 вписа промени за „Ноаравис
пропърти“ – ООД: заличава като управител Артур
Саркис Асланян; вписва като управител Мартин
Ка линън; премества седа лището и а дреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Георги
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Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4; вписва промени в
дружествения договор; дружеството се управлява
и представлява от Мартин Калинън.
46223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16895/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Билдинг
констракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Проф. д-р Г. Павлов 21, ет. 5, ап. 17, с предмет на
дейност: хотелски, туристически или други услуги,
покупка, строителна дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, лицензионни сделки, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Григор Велинов Младенов, който го управлява и
представлява.
46224
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 2598/2002 вписа промени за „Коутс България“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
„Джей и Пи Коутс лимитед“; вписва като едноличен собственик „Коутс Саутърн холдингс Б.В.“ със
седалище Холандия; вписва нов устав.
46225
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1269/2004 вписа промени за „Профешънъл транслейшън и Ко“ – ООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Красно село“, ул. Ами Буе 44 – 46, ет. 3,
ап. 10; вписва нов дружествен договор.
46226
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 10346/2004 вписа промени за „Косев и
Ко“ – ООД: вписва прехвърляне на 19 дружествени
дяла от Стефан Петров Косев на Мира Стефанова
Попова; вписва нов дружествен договор.
46227
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10832/2003 вписва промени за „Реклама
дизайн студио“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Надка Георгиева
Цветанова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Надка Георгиева Цветанова на Александър
Методиев Евтимов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Александър Методиев
Евтимов, който го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
46228
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2961/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Оргимпекс“ – АД.
46229
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 13.VIII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 30356/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „АТГ“ – АД.
46230
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 9855/2002 вписва промени
за „Хикс – 21“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 44
дружествени дяла от Светозар Йорданов Зафиров
на Краси Господинова Кралева-Зафирова; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Светозар
Йорданов Зафиров на Борислав Иванов Господинов; вписва като съдружници Краси Господинова
Кралева-Зафирова и Борислав Иванов Господинов; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Зафиров и
Ко“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
46231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16738/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Падима
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Маестро Кънев
42, с предмет на дейност: транспортна дейност
в страната и в чужбина на пътници и товари по
шосе, спедиторска дейност, складова дейност, в т.ч.
изграждане и поддържане на складове под митнически контрол, представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни фирми,
авторемонтна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 10 000 лв., с едноличен
собственик на капитала Павел Димитров Малаков,
който го управлява и представлява.
46232
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13573/2004 вписва промени за „Бул България“ – ЕООД: заличава като управител Джими
Шар; вписва като управител Андрей Петреску, който
управлява и представлява дружеството.
46233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12166/2004 вписва промени за „Ти Ти
груп“ – АД: заличава като изпълнителен директор
Ангел Иванов Ангелов; вписва като изпълнителен
директор Стефан Любомиров Богданов, който управлява и представлява дружеството.
46234
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1754/2004 вписва промени
за „Сапфир – 2004“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Шабтай Барак Тагор на
„Ботъм Лайн“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Шабтай Барак Тагор на Одед
Лейбовиц; заличава като съдружник Шабтай Барак
Тагор; заличава като управители Шабтай Барак
Тагор и Авраам Реувен Леви; вписва като съдружник Одед Лейбовиц; вписва като управител Венета
Захариева Бенун; вписва нов дружествен договор.
46235
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8339/2004 вписва промени за „Д-р Моллови – Амбулатория за групова практика и първична
стоматологична помощ“ – ООД: вписва промяна на
наименованието от „Д-р Моллови – Амбулатория
за групова практика и първична стоматологична
помощ“ на „Д-р Моллови – Амбулатория за групова
практика и първична помощ по дентална медицина“;
вписва промяна на предмета на дейност: извънболнична медицинска помощ, вкл. диагностика,
лечение, наблюдение, профилактика, консултация,
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експертиза за временна нетрудоспособност, насочване на пациенти за консултативна и болнична
помощ и издаване на документи, свързани с дентални заболявания.
46236
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 9779/2004 вписва промени за „АИ проджект“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Студентски“, бул. Симеоновско шосе 1, вх. Б, магазин 11;
вписва промени в дружествения договор.
46237
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 12496/2004 вписва промени за „Партньор
София продукция ПСП“ – ООД: вписва прехвърляне
на 19 дружествени дяла от Николай Велесов Захариев на Николай Цветанов Томов; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Николай Велесов
Захариев на Йоан Жорже; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Николай Велесов Захариев
на Ан-Мари Ширей; заличава като съдружник и
управител Николай Велесов Захариев; вписва като
съдружници Ан-Мари Ширей и Йоан Жорже; вписва
изменения и допълнения на дружествения договор.
46238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16655/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Езария МХ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 110, вх. Д, ет. 1, ап. 126, с предмет на
дейност: строителство, придобиване, експлоатация
и управление на недвижими имоти, посредническа
дейност и представителство на български и чуждестранни юридически лица в страната и в чужбина,
осъществяване на търговска, издателска, рекламна
и туристическа дейност, външнотърговска дейност,
всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Ели Захариева Петрова, която го управлява и
представлява.
46239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16698/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Триада трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Добруджански край 1, вх. Д,
ет. 4, ап. 94, с предмет на дейност: внос, износ,
реекспорт, търговско посредничество и търговско
представителство на юридически лица в страната
и в чужбина, рекламна дейност, производство и
търговия със стоки за бита и населението, транспортна дейност, туроператорска дейност, търговия
на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство,
производствена дейност, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5010 лв., със съдружници Даниел
Иванов Василев, Антон Панчев Иванов и Юлиан
Венцеславов Тодоров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46240
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16567/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кил
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 1,
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бл. 417, вх. В, партер, с предмет на дейност: всякакъв
вид транспортна дейност в страната и в чужбина,
превозна, спедиторска дейност, превоз на пътници
и товари, внос на коли, отдаване на коли под наем,
проучване, промишлено и жилищно строителство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и отдаване под наем, всякакъв
вид строително-монтажни работи, търговско представителство и посредничество, предприемачество,
ресторантьорство и хотелиерство, лизинг, внос и
износ, реекспорт на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Славчо Христов Славов,
който го управлява и представлява.
46241
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16550/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „СК Семела“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Д-р Стефан Сарафов 62А, вх. Б,
ет. 4, ап. 33, с предмет на дейност: съставяне на
годишни счетоводни отчети и баланси, счетоводна
дейност, финансови и данъчни консултации, консултантски услуги, рекламни продукти, разработка
на мениджърски проекти, търговия в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност с изключение на
забранената със закон, като предметът на дейност
ще се осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Валентина Валентинова Давидкова
и Петър Панталеев Панталеев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46242
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 15108/2007 вписа промени за „Трейнинг“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Трейнинг“ – ЕООД, на „АСАП“ – ЕООД;
вписва промени в учредителния акт.
46243
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 4194/2005 вписа промени за „Еуробилдинг“ – АД:
вписва промяна в начина на управление и представителство на дружеството: дружеството ще се
управлява и представлява заедно от всеки двама
от членовете на съвета на директорите Антонио
Валиес, Мануел Де Патрисио, Петко Иванов Мичев и Хуан Игнасио Абадиас и/или самостоятелно
от изпълнителния директор Петко Иванов Мичев
за сделки до 10 000 лв., като за разпореждане със
средства по банковите му сметки дружеството ще
се представлява само заедно от всеки двама от
членовете на съвета на директорите.
46244
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12912/2005 вписа промени за „Атлас
дивелъпмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от „Спанос Одисеас“ – АД, индустриално, търговско и строително дружество, на
Анастасиос Астериос Цикас; вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Илиас Ахилеас Анастасиу на
Георгиос Константинос Пицавас и 1/2 идеална част
от 1 дял от Илиас Ахилеас Анастасиу на Георгиос
Константинос Пицавас; вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Илиас Ахилеас Анастасиу на
Анастасиос Астериос Цикас и 1/2 идеална част
от 1 дял от Илиас Ахилеас Анастасиу на Анастасиос Астериос Цикас; заличава като съдружници
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„Спанос Одисеас“ – АД, индустриално, търговско
и строително дружество, Република Гърция, и
Илиас Ахилеас Анастасиу; вписва като съдружник
и управител Анастасиос Астериос Цикас; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Триадица“, бул. Витоша 25, ет. 2; вписва промяна
на наименованието от „Атлас дивелъпмънт“ – ООД,
на „Артек риъл истейт“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Георгиос Константинос
Пицавас и Анастасиос Астериос Цикас заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
46245
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1789/2005 вписа промени за „Вертекс
билдинг“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 2 700 000 лв. чрез
издаването на нови 2650 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв.;
капиталът е увеличен с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 2 661 933 лв., съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 9.Х.2007 г. на Софийския градски съд,
фирмено отделение, 7 състав, по дело № 504/2007.
46246
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 2345/2005 вписа промени за „Коммерсия
България“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, бул. Н.Й.
Вапцаров 53Б; вписва нов учредителен акт.
46247
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 2345/2005 вписа промени за „Коммерсия
България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Коммерсия България“ – ЕООД,
на „Богарис ритейл Бул 5“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
46248
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 4130/2005 вписва промени
за „А двенчърБГ “ – ЕООД: вписва пром яна в
учредителния акт.
46249
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 12447/2005 вписва промени за „Зак аутдор“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Радослава Стефанова Илчева на „Ар енд
Ай пропърти“ – ЕООД; заличава като съдружник
Радослава Стефанова Илчева; вписва като съдружник „Ар енд Ай пропърти“ – ЕООД; вписва нов
дружествен договор.
46250
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 10887/2006 вписва промени за „Ентек
БГ“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Оборище“, ул. Марин
Дринов 25, ап. 1.
46251
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5800/2006 вписва промени за „Арт билдинг строй“ – ООД: вписва прехвърляне на 16
дружествени дяла от Младен Спасов Каменов на
Малинка Тодорова Каменова и 16 дружествени дяла
от Теодора Спасова Каменова на Малинка Тодорова
Каменова; заличава като съдружници Теодора Спасова Каменова и Младен Спасов Каменов; заличава
като управител Младен Спасов Каменов; вписва
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като управител Малинка Тодорова Каменова; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арт билдинг
строй“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
е Малинка Тодорова Каменова, която управлява и
представлява дружеството; вписва учредителен акт.
46252
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 13562/2006 вписва промени за „Пропаганда
2006“ – ЕООД: вписва като управител Константин Фарук Хадад; дружеството ще се управлява
и представлява от Димитър Георгиев Ковачев и
Константин Фарук Хадад заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт.
46253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16732/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „В и В проект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ул. Оборище, сграда 125, вх. А, 10, с
предмет на дейност: проектантска дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Васил Иванов Кърджев и Венцислав
Луков Коларов; дружеството се управлява и представлява от управителите съдружници поотделно
освен при сключване на договори и разпореждане
с активи на дружеството на стойност над 5000 лв.
или обща стойност (независимо от стойността на
отделен договор или разпореждане) над 10 000 лв.
в рамките на един месец, когато дружеството се
представлява от двамата управители заедно.
46254
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17084/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Пропърти ай диас“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Александър Жендов, бл. 1, ет. 4, ап. 33, с предмет
на дейност: покупка, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, изпълнение на инфраструктурни проекти, възложени от
държавата, общини и други възложители, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 2 084 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Бест пропърти айдиас“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 9235/2007), управлява се и се представлява
от управителите Николаос Димитриос Кампас,
Сотириос Николаос Апостолопулос и Стилианос
Алексопулос, както следва: управителят Николаос
Димитриос Кампас има право да представлява дружеството самостоятелно; управителите Стилианос
Алексопулос и Сотириос Николаос Апостолопулос
представляват дружеството само заедно.
46255
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16404/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ивис – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 707, вх. Б, ет. 8, ап. 44, с предмет на дейност:
всякак ъв ви д ст рои телно-ремон т ни дейност и,
търговия на едро и дребно и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Иван Средков Исаев, който
го управлява и представлява.
46256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16686/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „И
Ейч пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. Б, ет. 4, ап. 13, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, внос и износ
на стоки, консултантски услуги и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Едмънд Хю Лидиарт Хол,
който го управлява и представлява.
46257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16755/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Панис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Странджа 109, вх. А, ет. 5, ап. 5, с
предмет на дейност: производство на хляб и хлебни
изделия, търговия със селскостопанска продукция,
внос, износ и реекспорт на стоки, търговия със стоки
на едро и на дребно, търговско представителство
и посредничество, консултантска дейност, услуги
и всякакви други дейности, за които няма забрана
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Никита Стоянов
Димитров и Веселин Любенов Диков и се управлява
и представлява от Веселин Любенов Диков.
46258
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16500/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ти Би хоум“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 275, вх. 2, ет. 1, ап. 6,
с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, посредничество при сключване на
сделки с недвижими имоти, строителство, производство и търговия с всякакъв вид промишлени и
селскостопански стоки, всякаква друга незабранена
със закон или друг нормативен акт дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мариана Янкова Пейкова и Йонко
Василев Драганов и се управлява и представлява
от Йонко Василев Драганов.
46259
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16677/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ХДД финанс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 465, вх. А, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: счетоводни услуги
и консултации на юридически, физически лица и
юридически лица с нестопанска цел, вътрешна и
външна търговия, покупка, строеж, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
хо т ел иерск и, рес т ора н т ьорск и, т у рис т и ческ и,
рекламни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Даниела
Симеонова Николова, Добрина Ангелова Колева
и Христина Цветанова Гълъбова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46260
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф. д. № 5409/2000
вписва прекратяване на „Мобил плюс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Криволак 59 – 61, ет. 1, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор Кирил
Добрев Минков; определя срок за ликвидацията
9 месеца.
41616
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10486/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Бост“ – АД.
41637
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10486/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г. на „Бост“ – АД.
41638
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10486/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Бост“ – АД.
41639
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10486/2001 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бост“ – АД.
41640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16245/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Биспок тиим“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Хемус, бл. 61, вх. А, ет. 10, ап. 49, с
предмет на дейност: интериорен дизайн, декорация
и реставрация, покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажби на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Юлия Борисова Кунова,
която го управлява и представлява.
41641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16044/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Юни бул хаус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Евлоги Георгиев 59, ап. 4, с предмет
на дейност: строителство, управление и сделки с
недвижими имоти, търговия с месни и млечни
продукти, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и търговия със стоки
и услуги, внос и износ на стоки и услуги, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, превозна и
спедиторска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес-
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транни физически и юридически лица, сделки с
интелектуална собственост, всякаква незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Димитров Грънчаров и А лександър Димитров
Андонов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16419/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар
енд Ди България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с.
Кокаляне, ул. Александър Генков 4, с предмет на
дейност: научноизследователска и развойна дейност,
разработка и доставка на продукти в областта на
информационните технологии, разработване и
доставка на медицинска апаратура и технологии,
консултантски услуги, строителна дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност в страната и в
чужбина, търговия на едро и дребно със стоки и
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна и маркетингова дейност,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниел Любомиров Цветанов, който
го управлява и представлява.
41643
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 7788/2007 вписва промени за „Делтафарма“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Клод Франсоа Анри Касперейт на
Лазар Борисов Стойчев; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Клод Франсоа
Анри Касперейт; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Лазар Борисов Стойчев;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Лазар Борисов Стойчев; вписва промени
в учредителния акт.
41644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14454/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гонсиса“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Шейново 7, бл. В, ет. 5, с предмет на
дейност: външнотърговска дейност, вкл. внос, износ,
покупко-продажба, строителство, ремонт, управление на недвижими имоти, мениджмънт, транспортна, комисионна, складова и лизингова дейност,
рекламна, информационна и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 12 000 лв., със съдружници Леонардо Силва
Лопес, Исидоро Гарсия Силва, Мария Долорес
Лопес Фернандес и Хосе Мария Гонсалес Гариети
Фернандес и се управлява и представлява от Хосе
Мария Гонсалес Гариети Фернандес и Леонардо
Силва Лопес заедно.
41645
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 13569/2007 вписва промени за „Кей Джи
маритайм партнърс“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Светлин Димитров Стойнев; вписва като член на съвета на директорите
Кирил Петров Домусчиев; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Изгрев“,
бул. Г. М. Димитров 10; вписва промени в устава
на дружеството.
41646
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 3925/2001 вписва промени за „Доктор
Пожарлиев – Медицински център“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Солунска 42.
41647
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 16150/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „А й Ти Ем“ – А Д, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Лавеле 14, ет. 3, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви
стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под
наем, производство и търговия с промишлени стоки,
стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, лизинг, складови сделки, представителство
(без процесуално), посредничество, комисионерство
и агентство на местни и чуждестранни физически
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и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни и информационни услуги, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 100
лв. всяка една, със съвет на директорите в състав:
Марио Михайлов Миланов – изпълнителен директор, Николай Евгениев Георгиев – председател,
и Ванина Иванова Атанасова, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Марио
Михайлов Миланов.
41648
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15657/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МС парт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Толстой, бл. 50, вх. Д, ап. 80, с
предмет на дейност: производство и търговия на
едро и дребно с промишлени и потребителски
стоки, суровини и материали, рекламна и консултантска дейност, търговско представителство
и посредничество, международен транспорт и спедиция, както и всякаква друга търговска дейност,
за която не се изисква разрешение от компетентен
държавен орган преди съдебната регистрация на
дружеството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Марчело Кирилов Вълчинов и Стефан Димитров Митев и се
управлява и представлява от Марчело Кирилов
Вълчинов.
41649

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 вест
ник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, 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,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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