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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение по Годишния отчет за
дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
 Решение за прекратяване правомо
щията на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Министерски съвет
 Постановление № 244 от 15 октомври 2009 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху
които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г.
 Постановление № 245 от 15 октомври 2009 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за пенсиите и осигу
рителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г.
 Постановление № 246 от 15 октом
ври 2009 г. за преобразуване на Държавната агенция по горите към Ми
нистерския съвет в Изпълнителна
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агенция по горите към министъра на
земеделието и храните
 Постановление № 247 от 16 октомври 2009 г. за внасяне на допълнителни средства в републиканския бюджет
за 2009 г. от търговски дружества с
държавно участие в капитала
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
№ 91 от 2004 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета по отношение на
електромагнитната съвместимост и
за одобряване типа на електрически/
електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № Із-1863 от 13 октомври 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни
производства в Министерството на
вътрешните работи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по Годишния отчет за дейността на Нацио
налната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване

РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на член на
Националното бюро за контрол на специал
ните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34в, ал. 7, т. 1 от Закона за специалните
разузнавателни средства

РЕШИ:
Не приема Годишния отчет за дейността
на Националната здравноосигурителна каса
за 2008 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 14 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШИ:
Прекратява правомощията на Калиптен
Ибрям Алид като член на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 15 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за дохо
дите, върху които се правят осигурителни
вноски, приета с Постановление № 263 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г.,
бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1
и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г. и бр. 12, 16
и 67 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 7 т. 8 се изменя така:
„8. о б е зще т ен и я т а по ч л. 158 , а л. 2 ,
чл. 168, чл. 172, ал. 1, чл. 173, чл. 199, чл. 227,
ал. 1 – 5, чл. 229, ал. 1, чл. 232, чл. 233, ал. 1
и 5 и чл. 294, сумите, изплатени за храна и
за облекло, или левовата им равностойност
по чл. 224, ал. 1 и 2, чл. 225, чл. 286, ал. 1
и чл. 298, ал. 1 и 2, както и за парични или
предметни награди и отличия по чл. 240 и
288, за пътуване по чл. 226 и за транспортни
разходи по чл. 229, ал. 2 и компенсационни
суми по чл. 303, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и обезщетенията по чл. 99, ал. 1 и чл. 111,
ал. 1, сумите за пътуване по чл. 117, ал. 4 и
за парични или предметни награди и отличия
по чл. 140 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 141 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 44 от 2009 г.);“.
§ 2. В чл. 3, ал. 3, т. 1 след думите „доброволните осигурителни вноски“ се поставя
запетая и се добавя „размерът на пренесената
данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Параграф 1 влиза в сила от 12 май
2009 г., а § 2 – от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25
и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и
бр. 1, 16 и 79 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думите
„законния представител“ се добавя „чрез лице,
посочено в чл. 26 от Закона за закрила на
детето“ и думите „по постоянния адрес“ се
заменят с „по постоянен или настоящ адрес“.
2. В ал. 2 думите „постоянен адрес“ се
заменят с „постоянен или настоящ адрес“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към заявлението за отпускане на лична
пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7
КСО не се изисква медицинска документация
от лицето.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 4, т. 2 думите „а ако са на наборна
военна служба – военноотчетна книжка или
удостоверение от съответното поделение“ се
заличават.
§ 4. В чл. 7, ал. 4, т. 1 след думите „заявление от лицето“ се добавя „законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона
за закрила на детето“ и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „90 на сто от социалната
пенсия за старост“ се заменят със „75 на сто
от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При отпускане на пенсии за инвалидност сроковете по ал. 1 и 4 текат от датата
на постановяване решенията на медицинските
комисии към териториалните поделения на
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НОИ. Ако експертното решение на ДЕЛК,
ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по реда на
чл. 98, ал. 6 КСО или на чл. 112 от Закона за
здравето, длъжностното лице по пенсионното
осигуряване издава разпореждане по чл. 98,
ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на
подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението
на лицето.“
§ 6. В чл. 10б се създава ал. 6:
„(6) При отпускане на пенсия за инвалидност по реда на чл. 98, ал. 7 КСО не се
изисква медицинска документация от лицето
и медицинското експертно досие от РКМЕ.“
§ 7. В чл. 10в, ал. 5 думите „не се издава
разпореждане по чл. 98, ал. 1 КСО“ се заменят със „се издава разпореждане по чл. 98,
ал. 7 КСО“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думите „по реда на
чл. 104, ал. 2 – 7 КСО“ се заменят с „по реда
на чл. 104, ал. 2 – 8 КСО“.
§ 9. В чл. 28, ал. 3 навсякъде в текста след
думите „трайно намалена работоспособност“
и „трайно намалената работоспособност“ се
добавя „/вид и степен на увреждане“.
§ 10. В чл. 61, ал. 2 думите „родителя или
настойника му“ се заменят с „родителя, настойника му или лицата, посочени в чл. 26
от Закона за закрила на детето“.
§ 11. В чл. 67, ал. 2 изречение първо се
изменя така:
„Пенсиите, отпуснати по подадено заявление от лицата по чл. 1, ал. 8, се изплащат
само по банкова сметка, открита в Република
България.“
§ 12. В чл. 75 думите „законния му представител или упълномощено лице“ се заменят
със „законния му представител, упълномощено
лице или лицата, посочени в чл. 26 от Закона
за закрила на детето“.
§ 13. В § 2 от допълнителните разпоредби
думата „календарно“ се заличава.
Допълнителна разпоредба
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „намалена работоспособност“, „загубена работо
способност“ и „загубената работоспособност“
се заменят съответно с „трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане“
и „трайно намалената работоспособност/вид
и степен на увреждане“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Параграф 8 влиза в сила от 12 май
2009 г., а § 2, § 5, т. 2, § 6, 7, 9 и 14 влизат в
сила от 1 юли 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11847
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за преобразуване на Държавната агенция по
горите към Министерския съвет в Изпълни
телна агенция по горите към министъра на
земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Държавната агенция
по горите към Министерския съвет в Изпълнителна агенция по горите към министъра
на земеделието и храните.
(2) Изпълнителната агенция по горите е
юридическо лице на бюджетна издръжка –
второстепенен разпореди тел с бюд жет ни
кредити по бюджета на Министерството на
земеделието и храните, със седалище София.
Чл. 2. Активите и пасивите, архивът, както
и другите права и задължения на Държавната
агенция по горите преминават към Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите от Държавна агенция
по горите се уреждат при условията и по реда
на чл. 87а от Закона за държавния служител
и чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на земеделието и храните да внесе в Министерския
съвет проект на постановление за приемане
на Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция по горите.
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 76 и 83 от 2008 г. и бр. 3 и 42 от 2009 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова т. 1:
„1. Изпълнителната агенция по горите;“.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3 се
създава нов ред 1:
„1. Изпълнителна агенция по горите – 260“.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с
Постановление № 125 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 3, 62 и 77 от 2007 г., бр. 45 и 76
от 2008 г. и бр. 3 и 62 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 след думите „селските райони“
се поставя запетая и се добавя „горското,
ловното“.
2. В чл. 6:
а) в т. 8 думите „земеделието и селските
райони“ се заменят със „земеделието, селските
райони и горското стопанство“;

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

б) в т. 28 след думите „селските райони“
се поставя запетая и се добавя „горското,
ловното“.
§ 4. В Постановление № 236 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по
горите (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм., бр. 35
от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) Към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите функционират
следните административни структури:“;
бб) точка 1 се отменя;
в) в ал. 3 думите „второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с
„административните структури”.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) наименованието се изменя така:
„Обща численост на персонала на административните структури към изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите – 2240 щатни бройки“;
б) точка 1 се отменя.
§ 5. Отменя се Устройственият правилник
на Държавната агенция по горите, приет с
Постановление № 236 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2009 г.).
§ 6. В т. 1 от забележките към Единния
к ласификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г.,
бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от
2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г.
и бр. 2, 3, 18, 34 и 44 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В списъка на администрациите „Първо
ниво“ думите „Държавната агенция по горите“
се заличават.
2. В списъка на администрациите „Второ
ниво“ думите „Регионалните дирекции по
горите“ се заличават.
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 16 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за внасяне на допълнителни средства в репуб
ликанския бюджет за 2009 г. от търговски
дружества с държавно участие в капитала
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Eдноличните акционерни дружества съгласно приложение № 1 да внесат
в реп убликанск и я бюд жет допълни телна
вноска – дивидент, в размер 50 на сто от печалбата им за 2008 г. по годишния финансов
отчет след данъчно облагане и отчисленията,
направени за фонд „Резервен“, в размер 10 на
сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от
Търговския закон.
Чл. 2. Акционерните дружества с над 50 на
сто държавно участие съгласно приложение
№ 2 да разпределят и внесат в републиканския
бюджет допълнителна вноска – дивидент, в
размер 50 на сто от печалбата им за 2008 г.
по годишния финансов отчет след данъчно
облагане и отчисленията, направени за фонд
„Резервен“, в размер 10 на сто в съответствие
с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.
Чл. 3. (1) Органите, упражняващи правата
на собственост на държавата в капитала на
търговските дружества по чл. 1 и 2, да предприемат незабавни действия за изпълнение
на постановлението.
(2) Търговските дружества по чл. 1 да преведат съответните вноски по републиканския
бюджет до 30 октомври 2009 г.
(3) Търговските дружества по чл. 2 да преведат съответните вноски по републиканския
бюджет в тридневен срок от датата на провеждане на общите събрания на дружествата,
но не по-късно от 15 декември 2009 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюждет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
14 октомври 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11928
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 91 от
2004 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета по
отношение на електромагнитната съвмести
мост и за одобряване типа на електрически/
електронен монтажен възел по отношение на
електромагнитната съвместимост (обн., ДВ,
бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 52 и 61 от 2006 г.
и бр. 77 от 2007 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Типът на ПС по отношение на
електромагнитната съвместимост се одобрява
по реда на глава втора, раздел ІV от Наредба
№ 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).“
§ 2. В чл. 4 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 3“.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Преди да издаде сертификат за
одобряването на тип ПС по отношение на
електромагнитната съвместимост, изпълнителният директор на ИА „А А“ предприема
всички необходими мерки, за да се увери, че
производителят е в състояние да изпълнява
разпоредбите на чл. 38 относно мерките за
осигуряване съответствието на продукцията
с одобрения тип.
(2) В срок до един месец след предприемане на мерките по ал. 1 изпълнителният
директор на ИА „А А“ издава ЕО сертификат
за одобряване типа на ПС съгласно образеца,
посочен в приложение № 2.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на ИА
„А А“ одобрява типа на ПС по отношение на
електромагнитната съвместимост, когато ПС:
1. съответства на данните, посочени от
производителя в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания
по тази наредба.
(2) За всеки одобрен тип изпълнителният
директор на ИА „АА“ определя номер на одобряването, който се вписва в ЕО сертификата
за одобряване на типа.
(3) Номерът на одобряването по ал. 2 се образува съгласно изискванията на приложение
№ 5 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
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типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на
номера се попълва „72/245“ и „2009/19“.
(4) За различните одобрени типове ПС се
издават различни номера.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ отказва одобряването на типа на
ПС по отношение на електромагнитната съвместимост, когато:
1. типът ПС не съответства на изискванията
по чл. 9, ал. 1;
2. установи, че даден тип ПС, въпреки че
съответства на изискванията на чл. 9, ал. 1,
представлява сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) При изменение на тип ПС,
одобрен по реда на наредбата, производителят
писмено информира изпълнителния директор
на ИА „АА“.
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел І на
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета.
(3) При несъответствие с изискванията на
наредбата изпълнителният директор на ИА
„АА“ отказва одобряването на измененията
на типа ПС.
(4) Отказите за одобряване на изменения
тип ПС, одобрено по отношение на електромагнитната съвместимост, се мотивират и
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При изменения на одобрен тип чрез
добавяне или замяна на ЕМВ се прилагат
разпоредбите на чл. 12 – 14.“
§ 7. В чл. 12 думата „производството“ се
заменя с „продукцията”.
§ 8. В чл. 14, ал. 1, т. 1 думите „Постановление № 203 на Министерския съвет от
2001 г. (ДВ, бр. 78 от 2001 г.)“ се заменят с
„Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.)“.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на
одобряването на типа, когато произвежданите ПС не съответстват на одобрения тип и
предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от
производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
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§ 10. В чл. 16, ал. 6 думите „удостоверение
за съответствие (приложение № 10) или“ се
заличават.
§ 11. В чл. 19 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Преди да издаде сертификат за одобряване типа на ЕМВ, изпълнителният директор
на ИА „АА“ предприема всички необходими
мерки, за да се увери, че производителят е
в състояние да изпълнява разпоредбите на
чл. 38 относно мерките за осигуряване на
съответствие на продукцията с одобрения тип.
(2) В срок до един месец след предприемане на мерките по ал. 1 изпълнителният
директор на ИА „А А“ издава ЕО сертификат
за одобряване типа на ЕМВ съгласно образеца,
посочен в приложение № 4.“
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ одобрява типа на ЕМВ, когато ЕМВ:
1. съответства на данните, посочени от
производителя в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания
по тази наредба.
(2) За всеки одобрен тип изпълнителният
директор на ИА „АА“ определя номер на одобряването, който се вписва в ЕО сертификата
за одобряване на типа.
(3) Номерът на одобряването по ал. 2 се образува съгласно изискванията на приложение
№ 5 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на
номера се попълва „72/245“ и „2009/19“.
(4) За различните одобрени типове ЕМВ
се издават различни номера.“
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ отказва одобряването на типа на
ЕМВ, когато:
1. типът ЕМВ не съответства на изискванията по чл. 20, ал. 1;
2. установи, че даден тип ЕМВ, въпреки че
съответства на изискванията на чл. 20, ал. 1,
представлява сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 14. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) При изменение на тип ЕМВ,
одобрен по реда на наредбата, производителят
писмено информира изпълнителния директор
на ИА „АА”.
(2) В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите по глава четвърта, раздел І на
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета.
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(3) При несъответствие с изискванията по
наредбата изпълнителният директор на ИА
„АА“ отказва одобряването на измененията
на типа на ЕМВ.
(4) Отказите за одобряване на измененията
на типа на ЕМВ се мотивират и подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на
одобряването на типа, когато произвежданите ЕМВ не съответстват на одобрения тип и
предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от
производителя в определения за това срок.
(2) Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 16. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в
съответствие с изискванията на чл. 23, 24, 35
и 36 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета.“
§ 17. В приложение № 1 се правят следните
изменения:
1. Заглавието се изменя така:
„Списък с данни № ... съгласно приложение І на Директива 2007/46/ЕО във връзка
с ЕО одобряване типа на превозно средство
по отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО), последно
изменена с Директива 2009/19/ЕО“.
2. В бележка под линия (с) думите „част
А на приложение № 1 на Наредба № 60 от
2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета“ се
заменят с „част А на приложение ІІ на Директива 2007/46/ЕО“.
§ 18. В приложение № 2 се правят следните
изменения:
1. В заглавието на приложението думите
„Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на
електрически/електронен монтажен възел по
отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО)“ се заменят с
„Директива 72/245/ЕИО, последно изменена
с Директива .../.../ЕО“.
2. В бележка под линия (с) думите „част
А на приложение № 1 на Наредба № 60 от
2003 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета“ се
заменят с „част А на приложение ІІ на Директива 2007/46/ЕО“.
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3. Заглавието на раздел ІІІ се изменя така:
„Допълнение към ЕО одобряването на
типа на превозно средство в съответствие с
Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с
Директива 2009/19/ЕО“.
§ 19. В приложение № 3 заглавието се
изменя така:
„Списък са данни № ... във връзка с ЕО
одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на елект ромагнитната съвместимост (Директива
72/245/ЕИО), последно изменена с Директива
2009/19/ЕО“.
§ 20. В приложение № 4 се правят следните
изменения:
1. В заглавието на приложението думите
„Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на
електрически/електронен монтажен възел по
отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО)“ се заменят с
„Директива 72/245/ЕИО, последно изменена
с Директива .../.../ЕО“.
2. Заглавието на раздел ІІІ се изменя така:
„Допълнение към ЕО сертификат за одобряване на типа № ... по отношение на одобряването на типа на електрически/електронен
монтажен възел в съответствие с Директива
72/245/ЕИО, последно изменена с Директива
2009/19/ЕО“.
§ 21. В приложение № 9 се правят следните
изменения:
1. В т. 3.2 от част ІІІ думите „български
стандарт, въвел ISO 11452-1:2005“ се заменят
с „БДС ISO 11452-1:2006“.
2. В т. 4.4.2 от част ІІІ думите „български
стандарт, въвел ISO 11452-5:2002“ се заменят
с „БДС ISO 11452-5:2006”.
§ 22. Приложение № 10 към чл. 16, ал. 5
се заличава.
Допълнителна разпоредба
§ 23. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 2009/19/ЕО на Комисията от 12
март 2009 г. за изменение, с цел привеждането
є в съответствие с техническия прогрес, на
Директива 72/245/ЕИО на Съвета относно
радиосмущенията, предизвиквани от моторни
превозни средства (електромагнитна съвместимост) (ОВ L 70, 14.3.2009 г., стр. 17).
Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
11786
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МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Із-1863
от 13 октомври 2009 г.

за реда за издаване на удостоверителни доку
менти за досъдебни производства в Минис
терството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят
условията и редът за издаване на удостоверителни документи за проведени и провеждани в
Министерството на вътрешните работи (МВР)
досъдебни производства.
Раздел II
Ред за издаване на удостоверителен документ
Заявление за издаване на удостоверителен документ
Чл. 2. (1) Удостоверителен документ за
досъдебни производства в МВР се издава на
заявителя от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции
на МВР (ОДМВР) по неговия постоянен или
настоящ адрес.
(2) Директорите на СДВР/ОДМВР могат да
определят със заповед служители, на чийто подпис да се издава удостоверителният документ.
(3) Удостоверителният документ се издава
след подаване на писмено заявление в СДВР/
ОДМВР лично или чрез упълномощено за
това лице.
(4) Удостоверителният документ се издава
в срок до 10 работни дни от датата на регистриране на заявлението.
Чл. 3. (1) За явлението за издаване на
удостоверителен документ (приложение № 1)
съдържа следните данни:
1. трите имена (за чужденци имената на
български и на латиница по реда на изписването им в документа за самоличност),
единен граждански номер (ЕГН)/личен номер
на чужденец (ЛНЧ), данни за документ за
самоличност (вид, номер, дата на издаване,
държава и орган, издал документа), адрес за
контакт и телефон на заявителя;
2. предназначение на удостоверителния
документ/пред кое ведомство ще се представи;
3. адрес за получаване, ако заявителят
желае да получи удостоверителния документ
по пощата.
(2) Когато заявлението се подава чрез пълномощник, към него се прилага и изрично
пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(3) Когато удостоверителният документ не
се получава от заявителя, а се изпраща на
посочен от него адрес с обратна разписка, към
заявлението се прилага документ за платена
държавна такса.
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Удостоверителен документ за досъдебни производства в МВР
Чл. 4. Удостоверителният документ (приложение № 2) за досъдебни производства в
МВР съдържа следните реквизити:
1. регистрационен номер и дата на издаване на удостоверителния документ; СДВР/
ОДМВР, издала документа;
2. трите имена (за чужденци имената на
български и на латиница по реда на изписването им в документа за самоличност), ЕГН/
ЛНЧ, данни за документ за самоличност (вид,
номер, дата на издаване, държава и орган,
издал документа);
3. данни за образувани/водени досъдебни
производства срещу лицето – регистрационен номер, дата и структура на МВР, в която
се провежда разследването по досъдебното
производство;
4. дата на справката в информационните
фондове (ИФ) на МВР за проверка наличието
на данни за досъдебни производства;
5. предназначение на удостоверителния
документ по заявлението.
Раздел III
Организация на работата по издаване на
удостоверителен документ за досъдебни про
изводства в МВР
Приемане на заявление за издаване на удостоверителен документ
Чл. 5. (1) При приемане на заявлението
се извършва проверка за пълнота, правилно
попълване на данните и наличието на необходимите документи.
(2) Длъжностното лице, приело заявлението, уведомява заявителя за входящия номер
на заявлението.
(3) Всяко заявление се регистрира в СДВР/
ОДМВР, в която е прието заявлението.
Изготвяне на удостоверителен документ
Чл. 6. Удостоверителният документ се изготвя от служители, определени със заповед
на директора на СДВР/ОДМВР.
Чл. 7. (1) Регистрираните заявления се
докладват на определените по реда на чл. 2,
ал. 2 служители, като след тяхна резолюция
се предават с опис в информационното звено
за справка в ИФ на МВР.
(2) Резултатът от справката в ИФ на МВР
се разпечатва и подписва от изпълнителя.
(3) Сборът от документи (преписката) се
предава на определените по чл. 6 служители
за изготвяне на удостоверителен документ.
Чл. 8. (1) Удостоверителният документ се
изготвя на компютърна бланка с попълване
на данните по чл. 4, ал. 1, получени след
извършване на справката в ИФ на МВР, като
се разпечатва в два екземпляра.
(2) Удостоверителният документ заедно
с преписката се докладват на директора на
СДВР/ОДМВР или на определените по реда
на чл. 2, ал. 2 служители за подпис.
Чл. 9. Удостоверителният документ се регистрира, като екземпляр втори на удостоверителния документ се прилага в преписката.

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Връчване на удостоверителен документ
Чл. 10. (1) Ако в заявлението не е посочен
адрес за получаване, удостоверителният документ се получава в СДВР/ОДМВР, в която
е прието заявлението.
(2) На заявителя или на упълномощено
от него лице се предава екземпляр първи
на удостоверителния документ, след като е
заплатена дължимата държавна такса съобразно броя на страниците на удостоверителния документ.
(3) Получаването на издадения документ
се удостоверява върху заявлението, като получателят изписва трите си имена, дата на
получаване и полага подпис.
Чл. 11. Ако в заявлението е посочен адрес
за получаване, удостоверителният документ се
изпраща на посочения адрес с обратна разписка.
Удостоверителен документ за досъдебни производства, необходим на служител на МВР в
изпълнение на функционалните му задължения
Чл. 12. Служителят на МВР, на когото в
изпълнение на функционалните му задължения е необходима информация за досъдебни
производства, служебно проверява в ИФ на
МВР за наличието на данни за образувани/
водени досъдебни производства срещу дадено
лице, водени от разследващ полицай в МВР.
Такси за издаване на удостоверителния документ
Чл. 13. (1) При издаване на удостоверителен документ, извън случаите по чл. 12,
се събира такса, определена в Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на вътрешните работи по
Закона за държавните такси.
(2) Таксите по ал. 1 се събират по банков
път – по бюджетната сметка на съответната
СДВР/ОДМВР, или в брой срещу издаване
на „Приходна квитанция от касов ордер“ или
приходна квитанция образец „МФ – МВР”.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 21, т. 11 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
отменя Инструкция № Iз-333 от 2007 г. за реда
за издаване на удостоверителни документи за
досъдебни производства в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 22 от
2007 г.; изм., бр. 33 от 2007 г.).
§ 2. В срок един месец след обнародването на Инструкцията в „Държавен вестник“
специализирана административна дирекция
„Управление на собствеността и социални
дейности“ – МВР, организира отпечатването
и разпределението на бланки на заявлението
по чл. 3, ал. 1.
§ 3. Контрола по изпълнението на инструкцията възлагам на директорите на СДВР и
ОДМВР.
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
ДО
.............................................................
.............................................................
(изписва се точният адрес)
............................................................
(СДВР или ОДМВР –
гр. ...................................)
З А Я В Л Е Н И Е
От.......................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
(Изписват се трите имена на заявителя. За чужден
ци имената се изписват освен на български и на
латиница по реда на изписването им в документа
за самоличност. Изписват се също ЕГН, личният
номер на чужденец, данните за документ за самоличност – вид, номер, дата на издаване, държава и
орган, издал документа, адрес за контакт и телефон
на заявителя.)
ИСК АНЕ:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
(удостоверяване за проведени или провеждани в
системата на МВР досъдебни производства)
................................................................................
(предназначение на удостоверителния документ)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
(адрес за получаване, ако заявителят желае да
получи удостоверителния документ по пощата)
Приложения: .......................................................
...............................................................................
(пълномощно с нотариална заверка, когато се ползва
пълномощник, и документ за платена държавна
такса, когато се иска да се изпрати на посочен
адрес с обратна разписка)
.............. 20.... г.
Подпис:
гр. .................... 		...........................................
(имена на подписалия
заявлението)

С Т Р. 9

Приложение № 2
към чл. 4
Н А

М И Н И С Т Е Р С Т В О
В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ/
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –
ГР.. ..........................
(изписва се съответната СДВР/ОДМВР)
Рег. № .............................
.......................... 20 ...... г.
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Администрацията на.............................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
издава настоящото на .........................................
.................................................................................
.................................................................................
(изписват се трите имена, а за чужденци – имената
на български и на латиница по реда на изписването им в документа за самоличност),
ЕГН ........................... или ЛНЧ .........................
.................................................................................
(данни за документ за самоличност – вид, номер, дата на издаване, държава и орган, издал
документа)
в уверение на това, че срещу лицето не се водят и не са образувани/или са водени (води се)
досъдебно производство
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
№ .................../20 ...... г., по описа на..................
(изписва се структурата на МВР, а ненужният
текст се задрасква)
Удостоверението се издава, за да послужи пред
.................................................................................
(изписва се органът, за който е предназначен
документът)
............... 20 .... г.
Началник
гр. .......................
на .........................................
...............................................
(имена, подпис, печат)
11861
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 530
от 11 август 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 29 от заседание, проведено
на 28.VІІ.2009 г., във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 1440 от
3.VІІ.2009 г., издаден от изпитвателна лаборатория
„Булгарконтрола“ – АД, София, и сертификат за
стоков контрол № 05/0255 от 3.VІІ.2009 г., издаден
от „Булгарконтрола“ – АД, Варна, удостоверяващи,
че предлаганият на пазара бебешки потник, марка
„Miss flower“, с обявен състав: 94 % памук и 6 %
еластан, цвят бял, с щампа на цветя с пришити към
тях мъниста, с розови презрамки и декоративни
шнурове в областта на врата, арт. № 6337101, тарифен
номер: 61061000, баркод: 5205354354723, възрастово
предназначение – 12 месеца, не съответства на изискванията на БДС EN 14682 – облеклата за малки
деца не трябва да бъдат изработени или снабдени
с връзки или декоративни шнурове в областта на
врата, тъй като изпитваното изделие има декоративни шнурове в областта на врата с дължина 270
мм, и на изискванията на БДС EN 71-1 – изпитване
на опън за мънистата, тъй като при прилагане на
сила от 24 N (по-малка от изискващата се от 50
N) се отделят елементи – мъниста, които влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, поради което
съществува потенциален риск за малкото дете от
задавяне или задушаване при евентуално поглъщане
на отделените елементи (мъниста) и декоративните
шнурове в областта на врата крият потенциален
риск в случай на омотаване и съществува опасност
от предизвикване на задушаване, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на бебешки потник, марка „Miss flower“, с обявен
състав: 94 % памук и 6 % еластан, цвят бял, с щампа на цветя с пришити към тях мъниста, с розови
презрамки и декоративни шнурове в областта на
врата, арт. № 6337101, тарифен номер: 61061000,
баркод: 5205354354723, възрастово предназначение
– 12 месеца, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,

условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори пред съда,
без да е изчерпана възможността за оспорване по
административен ред.
Председател: Д. Лазаров
11833

83. – Адвокатският съвет при Адвокатската ко
легия – Бургас, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във
връзка с чл. 132 от Закона за адвокатурата обявява,
че с решение по д. д. № 4/2008 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Бургас, Лилия
Трифонова Папазова (Желязкова) – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 6 месеца.
11827
82. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, обявява, че на основание чл. 23
и 24 НК с решение по д. д. № 102/2008, по д. д.
№ 1/2009 и по д. д. № 3/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Варна, Десислава
Георгиева Георгиева – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок една година;
на основание чл. 25 НК приспада изтърпяното от
адвокат Десислава Георгиева Георгиева наказание
„лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ считано от 25.ІІ. до 19.VІ.2009 г.
11826

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Марияна Делева Ангелова
и Цанко Петков Ангелов в качеството им на съдружници в ГД „Антен плюс“, Шумен, на Наредба
№ 37 от 21.Х.2009 г. на МЗ, по което е образувано
адм. д. № 13410/2009 по описа на Върховния административен съд.
11829
Велинградският районен съд призовава Вела
Костадинова Велева с последен адрес София, ул.
Драговица 12, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 24.ХІ.2009 г. в 10,30 като ответница
по гр. д. № 631/2007, заведено от Теодора Иванова
Шиппис и Даниела Иванова Мантарова, по чл. 33,
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ал. 2 от Закона за собствеността. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11788
Габровският районен съд уведомява Серкан
Синан А лкан, ЛНЧ 1001409344, граж данин на
Турция, с последен известен адрес на територията
на България Габрово, ул. Райко Даскалов 6, ет. 1,
сега с неизвестен адрес, че в районния съд има
образувано гр.д. № 1068/2009 със страни: Марияна
Петкова Пушкарова срещу Серкан Синан Алкан,
с основание на иска чл. 99 СК.
11789
Софийският районен съд, 59 състав, призовава
Адриана Николова Перпериева с последен известен адрес София, ж. к. Лозенец, ул. Симеоново
11, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 7.ХІІ.2009 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 8545/2008, заведено от „Джетфайненс интернешънъл“ – ЕАД, за търговски иск. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11838
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 83
състав, призовава Луис Лиосбел Биарт Галзагори,
роден на 26.ХІІ.1984 г. в гр. Карденас, община
Матанзас, Република Куба, да се яви в съда на
16.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 4419/2009, заведено от Златина Пенева Жекова,
по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
11917
Софийският районен съд, 82 състав, по гр.д.
№ 4994/20 09 на основание ч л. 562 ГПК кани
държателя на записа по заповед от 5.I.2004 г., съгласно която „Мегафарм – РХ“ – ООД, Пловдив,
представлявано от управителя Христо Димитров
Бянков, безусловно и неотменимо се задължава да
плати по този запис на заповед сумата 200 000 лв.
на „Балканфарма холдинг“ – АД, София, с падеж
31.V.2005 г.; да заяви по делото правата си върху
ценната книга най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 8.II.2010 г. от 16 ч., когато ще се разгледа молбата на „Актавис“ – ЕАД,
София, за обезсилване на този запис на заповед.
В случай че в указания срок не стори това, ценната книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не
се извършват никакви плащания на приносителя
на гореописаната ценна книга. Насрочва делото в
открито съдебно заседание на 8.II.2010 г. от 16 ч., за
когато да се призове молителят „Актавис“ – ЕАД,
София, тел. 932-18-61.
11840
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Росен Станчев Костов с последен
адрес гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий/Г.
Димитров 9, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 14.ХІІ.2009 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 318/2009, заведено от Катерина
Р. Костова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
11916
Районнит съд – гр. Тервел, гр. колегия, призовава Алла Александровна Зигун, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 4.XII.2009 г. в 16 ч. като
ответница по гр.д. № 325/2009, заведено от Георги
Н. Георгиев. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
11787
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Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр. д. № 570/2009 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, срещу Симеон
Иванов Павлов от Враца, ул. Екзарх Йосиф 69, вх.
В, ап. 40, ет. 5, с което на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и решение № 310 от 14.ХІІ.2007 г. на
КУИППД е предявено искане да бъде постановено
решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 147 514,61 лв.:
1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
12259.1019.202.1.3 във Враца, по кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.ІХ.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
имота Враца, ул. Полк. Кетхудов 15, ет. 2, попадащ в сграда 12259.1019.202.1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 12259.1019.202, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, при съседни самостоятелни обекти:
на същия етаж: 12259.1019.203.1.2, 12259.1019.202.2.3
и 12259.1019.202.1.5, с площ от измерване на правоспособно лице по ЗКИР 54 кв. м заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
придобит с нотариален акт № 13, том ІІ, рег. № 2750,
дело №104 от 21.V.2008 г.; 2. самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 12259.1019.202.1.2 във Враца,
по кадастрална карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-43 от 16.ІХ.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, с адрес на
имота Враца, ул. Полк. Кетхудов 15, ет. 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 12259.1019.202, с предназначение
на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой
нива на обекта: едно; с площ, измерена от правоспособно лице по ЗКИР: 55 кв. м, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
12259.1019.202.1.4, под обекта: няма, и над обекта:
12259.1019.202.1.3 и над обекта: 12259.1019.202.1.3. и
12259.1019.202.1.5. – схема на СГКК Враца, придобит
с нотариален акт № 99, том ІІ, рег. № 3644, дело
№ 178 от 11.VІІ.2008 г.; сумата 5394 лв. от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 160,
том ІІІ, рег. № 4737, дело №244 от 10.ХІІ.2003 г.;
сумата 6320 лв. от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 197, том VІІІ, рег. № 12576,
дело № 1251 от 6.ХІІ.2006 г.; сумата 740,50 лв.
от продажбата на недвижим имот с нотариален
акт № 117, том ІІ, рег. № 5485, дело № 287 от
13.ІV.2008 г.; сумата 300 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Лада ВАЗ“, модел „21101“, с ДК
№ ВР7708АМ , рама № XTA21101050879770, двигател № 1354443, цвят: тъмнозелен металик; сумата
400 лв. от продажбата на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Корса“, с ДК № ВР2106АР, рама
№ VSX000073P4176861, двигател № XI2SZI9561236;
сумата от 110,11 лв., представляваща левовата
равностойност на 56,30 евро по разплащателна
сметка в „Банка ДСК“ – АД, с № 15564317; сумата 2350 лв., представляващи получени доходи
от наем за 2008 г. на недвижимо имущество във
Враца, ул. Полк. Кетхудов 15, ет. 2. Заинтересуваните могат да предявят своите претенции върху
посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД до
датата на първото по делото заседание. Първото по делото съдебно заседание е насрочено за
4.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч.
11820
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3499 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1659/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бауинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Княз Батенберг 32, вх. А,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: строителство,
ремонтна дейност и придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, финансова, счетоводна,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
маркетингова, програмна, издателска, рекламна,
импресарска, спедиционна (без поща), складова,
лизингова, информационна и преводаческа дейност, туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска
дейност, вътрешен и международен транспорт,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
и препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство
на стоки с цел продажба в страната и в чужбина и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Светослав Жеков Николов.
43351
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3419
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1416 /2007 вписа промени
за „Тони 2007“ – ЕООД: приемане на съдружник
Снежина Огнянова Пискова-Андонова; прехвърляне
на дружествени дялове; промяна в наименованието
на „Тони 2007“ – ООД; дружеството ще се представлява и управлява от Милен Андонов Андонов
и Снежина Огнянова Пискова-Андонова заедно и
поотделно; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
43370
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3635 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1740/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Демак“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, пл.
Севтополис 1, туристически комплекс „Казанлък“,
ет. 1, офис 110, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, комисионни, спедиционни (без поща), складови и превозни сделки,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, автосервизни и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга
дейност, по предмет и обем изискваща водене по
търговскип начин и незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Мустафа Зеки
Демирташ и Мехмед Кардашоглу и се управлява и
представлява от Мустафа Зеки Демирташ.
43371
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3632 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1737/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Гюловалъ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, ж. к.
Изток, бл. 13, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност:
селскостопанска дейност, вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, търговско
представителство, посредничество и агентство на
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български и чуждестранни лица, услуги и всякаква
друга незабранена от закона дейност, по предмет и
обем изискваща воденето и да става по търговски
начин, а когато има изискване на лиценз – след
издаването му. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Хасан Гюловалъ
и Ферах Гюловалъ и се управлява и представлява
от Хасан Гюловалъ.
43372
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 9.ХI.2005 г. по ф.д. № 2454/99 вписа промени
за „Магазини Тангра Кумир Си“ – ООД: вписва
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
като съдружник „Кумир – Си“ – ЕООД, Стара
Загора; освобождава като управител Слави Вълков Иванов; вписва като едноличен собственик на
капитала „Холдинг Загора“ – ООД, Стара Загора,
представлявано от Ирина Василевна Динева; вписва
ново наименование на дружеството – „Загора Медия“ – ЕООД; вписва нов предмет на дейност на
дружеството: разработване, изграждане, поддържане
и експлоатация на съоръжения за външна реклама, наемане и преотстъпване на рекламни площи,
отпечатване на рекламни материали, планиране,
организиране и реализация на рекламни кампании,
туристическа и агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, информационни, резервационни,
импресарски и други услуги, продажба на стоки
и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионни, спедиционни (без
поща) и превозни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на обекти на дружеството под наем,
покупка и продажба на чуж дестранна валу та,
всички останали незабранени от закона дейности,
организирани като предприятие, което по предмет
и обем изисква делата му да се водят по търговски
начин, при спазване на съответните разрешителни и
лицензионни режими; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Ирина Василевна
Динева еднолично; вписва нов адрес на управление
на дружеството – Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23; вписва приемане на нов учредителен акт.
43373
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3491 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1651/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сапоре“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Света Богородица 61, ет. 4, ап. 7, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия
с промишлени и хранителни стоки, проектиране,
изграждане, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни
обекти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни,
информационни, програмни и други услуги, вътрешен и международен транспорт на лица и товари,
външнотърговски сделки с предмета на дейност и
всякакви други незабранени от закона търговски
сделки и услуги, като дейностите, подлежащи на
лицензиране или на разрешителен режим, ще се
извършват след получаване на съответен лиценз
или разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димо
Иванов Цонев и Атанас Тодоров Атанасов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43374

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3589
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1711/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Лъки
75“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Юрий Венелин 10, вх. А, ет. 4,
ап. 13, с предмет на дейност: търговия на едро, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, внос, износ,
бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки, транспорт, лизинг, търговско
представителство, посредничество и всички останали незабранени от закона дейности, изискващи
воденето им по търговски начин в страната и чужбина, а при дейности с разрешителен режим – след
издаване на съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Петров Петров.
43375
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3595 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1717/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вълкова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Любен Каравелов 105,
вх. 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а когато се изисква разрешителен или лицензионни режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Тинка Методиева
Василкьова-Вълкова.
43376
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение№ 3628 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1733/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Парагон АГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, бул.
Освобождение 44, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, вътрешно-и външнотърговска дейност,
производство и търговия на авторски изделия,
декорация – гравюра и инкрустации върху метали,
сделки с интелектуална собственост, подготовка на
кадри в областта на художествената декорация върху
метали и стъкло, консултантски услуги, разработка
и внедряване на изделия, металообработване, изработване на метални изделия, метално-ремонтна
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим – след снабдяване със съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Георгиев Гевгалов и Милка Георгиева
Кичукова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43377
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3436 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1629/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ушев – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Хрищени, ул. Дружба 17, с предмет на
дейност: пътна помощ – авторепатриране, спешни
автосервизни и авторемонтни услуги, изграждане
и експлоатация на търговски обекти, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство и
посредничество, комисионна дейност, производство и продажба на битови и промишлени стоки
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответно разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Георгиев Господинов.
41286
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3397 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1611/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Интермонтажи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 75, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с
предмет на дейност: промишлено-монтажни услуги
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим – след снабдяване
със съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петер Вили Франц Хинц, Павел Будикянов, Рафаел
Арменак Саркисян и Йордан Люцканов Влашки и
се управлява и представлява от Павел Будикянов
и Рафаел Арменак Саркисян заедно и поотделно.
41287
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3506 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1666/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „СЛ билд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Отец Паисий 177, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
ремонтна, комисионна, издателска, печатарска,
автомонтьорска, автобояджийска, сервизна, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки със стоки и вещи, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален
или преработен вид, производство на стоки с цел
продажба, инженерно-консултантски, счетоводни
и битови услуги, разкриване и експлоатация на
обекти от типа на обществено хранене и магазинна
мрежа, на увеселителни заведения и къмпинги,
организирани по търговски начин, хотелиерство
и ресторантьорство, таксиметрови, транспортни
и спедиторски (без поща) услуги в страната и в
чужбина, всякакъв вид селскостопанска дейност
и услуги, оказионна, консигнационна и разносна
търговия със стоки и вещи, всякакъв вид строително-монтажни дейности и проектиране, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, аптекарска дейност и услуги (след
съответното разрешение), покупка на ценни книги
с цел продажба, валутни сделки след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Любомиров
Славов и Любомир Иванов Славов и се управлява
и представлява от Иван Любомиров Славов.
41288
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3362
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 807/2001 вписа промени
за „Алфа транс“ – ЕООД: промяна адреса на уп-
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равление на Стара Загора, ул. Захари Княжески 2;
прехвърляне на дружествени дялове; дружеството
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Мишо Димитров Михов;
вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
41289
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2892 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1084/2003 вписа промени за
„Петраците“ – ООД: промяна адреса на управление на Стара Загора, ул. Никола Петков 10; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
41290
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3349 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1064/2007 вписа промени за
„Имерджинг маркетс андърстуд България“ – ЕООД:
приемане на съдружниците Кристофър Нейджъл Пас
и Саймън Чарлс Фийк; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Гасуб С А
Гадбан; промяна в наименованието на „Имерджинг
маркетс андърстуд България“ – ООД; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя Гасуб
С А Гадбан; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
41291
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3472
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 947/2003 вписа промени
за „Ай Ти стандарт нет“ – ЕООД: прехвърляне на
дружествени дялове; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Янков Стоянов; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
41292
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3479 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 1271/2006 вписа промени за
„Иви – Ди“ – ООД: прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Дончо Маринов Дончев; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
41293
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3475 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 967/2006 вписа промени за
„Дивет“ – ООД: прехвърляне на дружествени дялове;
освобождаване на съдружника и управител Венцислав
Стефанов Стефанов; промяна в наименованието на
„Дивет“ – ЕООД; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Диана Меранзова Колева; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
41294
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3360 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 222/2002 вписа
промени за „Стела 2002“ – ООД: промяна адреса
на управление на Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев
98, ет. 2, ап. 4; приемане за съдружник на Стела
Емилова Грозданова; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Петя Атанасова Влайкова; дружеството ще се представлява
и управлява от Ваня Костова Синилкова; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
41295
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3449 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 831/2001 вписа промени за
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„КМХ – елемент“ – ООД: приемане за съдружник
на Йордан Ралчев Йорданов; прехвърляне на дружествени дялове; вписва прилагането на заверено
копие от актуализирания дружествен договор.
41296
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3457
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 303/2006 вписа промени
за „Еова“ – ООД: прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника с представителни права Юлиян Дочев Минев; промяна в
наименованието на „Еова“ – ЕООД; дружеството
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Венета Николаева Минева;
вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
41297
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3315 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 336/2005 вписа промени за
„Брайт лайт“ – ООД: прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника и управителя
Петър Иванов Петров; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания дружествен договор.
41298
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3448 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 775/2006 вписа
промени за „Еврокомерс“ – ООД: промяна адреса
на управление на Казанлък, ул. Ген. Скобелев 2;
приемане за съдружник на Муса Ауад Ел-Хадад;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване
на съдружника Лъчезар Димитров Мечков; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
41299
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3451
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 680/2004, вписа промени
за „Скай груп“ – ООД: приемане за съдружник на
Слави Иванов Славчев; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника и управителя Марио Димитров Митев; дружеството ще се
представлява и управлява от Тотьо Тотев Тотев и
Слави Иванов Славчев заедно и поотделно; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
41300
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3450 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1499/2005 вписа
промени за „Симдар“ – ООД: промяна адреса на
управление на Стара Загора, ул. Индустриална 1;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване
на съдружника „Агриспа“ – ООД, София; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
41301
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3662 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1748/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зара Билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 63,
вх. Б, ап. 62, 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, превозни
сделки – превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, хотелиерски и туристически услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг
и всякакви други търговски сделки или дейности,
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незабранени със закон, а когато се изисква лиценз
или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Христов Христов.
43352
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3590 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 1712/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Капитал инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Хрищян войвода 15, вх. А, ап. 35, с предмет на
дейност: консултантска, проучвателна, маркетингова, рекламна, инженерингова, посредническа,
комисионна, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство на жилищни, административни и промишлени
сгради, производство на строителни материали,
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други дейности,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим – след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Димитров Георгиев
и Вена Тенева Радева и се управлява и представлява
от Петър Димитров Георгиев.
43353
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3522
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 311/92, вписа промени за
„Строителство и монтаж“ – ООД: избиране на втори
управител Кольо Иванов Косев; дружеството ще се
представлява и управлява от двамата управители
Юрий Василев Йорданов и Кольо Иванов Косев
заедно и поотделно, а за сделки и разплащания над
10 000 лв. само заедно.
43354
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3191 от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1693/2006 вписа
промени за „Стройинвест ТК“ – ООД: промяна в
данните на съдружник на Милка Матева Костадинова; вписва прилагането на заверено копие от
изменения дружествен договор.
43355
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3359
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1629/2001 вписа промени
за „Виктория – ВМВ“ – ООД: промяна адреса на
управление на Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 98,
ет. 2, ап. 4; приемане на съдружник Петя Атанасова Влайкова; прехвърляне на дружествени дялове;
освобождаване на съдружник Иванка Великова
Мандева; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
43356
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3424
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 2150/95 вписа промени за
„Интерфарма – 95“ – ЕООД: прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Йордан Кънев Йорданов; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
43357
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3356
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 3356/94 вписа промени
за „Милдей“ – ЕООД: промяна в предмета на
дейност със: „посредническа дейност по наемане
на търсещите работа лица в Република България
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и/или в чужбина и/или на моряци при спазване на
нормативно установения ред“; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
43358
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3473 от
17.Х.2007 г. по ф.д. №1285/2001 вписа промени за
„Кристи“ – ЕООД: промяна адреса на управление
на Стара Загора, ул. Железни врата 15, ап. 2; промяна в предмета на дейност: „търговия на дребно
с лекарствени продукти“; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
43359
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ
с решение № 3074 от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 1120/97,
вписа промени за „Колдамов“ – ООД: промяна на
седалището и адреса на управление на София, район
„Триадица“, ул. Балша 38, вх. А, ет. 5, ап. 15; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
43360
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3634 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1739/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кирек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Света Троица 223, ап. 4,
с предмет на дейност: строителна, консултантска,
маркетингова, търговска, рекламна, информационна, инвестиционна, производствена, комисионна,
лизингова, складова, вътрешно-, външнотърговска,
транспортна и спедиционна (без поща) дейност в
страната и в чужбина, проектиране, строителен
надзор и контрол, посредничество, агентство и
представителство в страната и в чужбина, покупка
на стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими
имоти, производство на стоки и услуги, търговия
с всякакви вторични суровини и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Димитър Борисов Толев.
44225
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3372 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 1599/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„А Це Ес консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий
179, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: изграждане
и ремонт на електроцентрали и сероочистващи
инсталации, консултантски услуги във връзка с
планирането, проектирането, изграждането и ремонта им, изработка, монтаж, подсъединяване и
пуск на електро- и автоматизационни инсталации,
консултиране по проектиране и изграждане на ел.
инсталации, хотелиерски, туристически, рекламни
сделки, ресторантьорство и експлоатация на заведения за обществено хранене (след категоризация),
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
продажба на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи
изделия, сделки с интелектуална собственост, производство, преработка, разпространение и търговия
с продукти на хранителната и фармацевтичната
промишленост и всякакви други търговски сделки или дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен или лицензионен режим – след
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получаване на съответното разрешение или лиценз
по нормативно установения ред. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Йежек Франтишек.
44226
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3616 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1729/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кидс трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Казанлък, ул. Волът 1, с предмет
на дейност: покупка на всякакви стоки или други
вещи, незабранени със закон, с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, производство на стоки,
незабранени със закон, с цел продажбата им в
страната и в чужбина, транспортна, вкл. и международен транспорт, комисионна, складова, лизингова, туристическа, рекламна и ресторантьорска
дейност, всички като предприятие по смисъла на
ТЗ, търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, 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 Патрис Жан Пиер Мари Жерар и се
управлява и представлява от управителя Боряна
Веселинова Рачева.
44227
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3704 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1772/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бени – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 48, вх. Б, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
почистване на домове и офиси, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, превозни сделки – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерски и туристически услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг и всякакви други
търговски сделки или дейности, незабранени със
закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен
режим – след издаване на лиценз или съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мирослава
Асенова Кондузова.
44228
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3324
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 1506/96 вписа промен за
„Ирис“ – ЕООД: промяна адреса на управление на
Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 21, вх. А, ап. 10;
поемане на дружествени дялове; освобождаване на
съдружника Величко Маринов Георгиев; промяна в
наименованието на „Ирис“ – ЕООД; дружеството
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Тенчо Петков Георгиев;
вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
43361
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3482
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 1323/2002 вписа промени
за „Булстрой – 2000“ – ЕООД: прекратяване на
участието на съдружника Христо Иванов Братов;
поемане на дружествени дялове; дружеството ще
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се представлява и управлява от Николина Смилова
Братова; вписва прилагането на заверено копие от
изменения учредителен акт.
43362
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3422 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 902/2002 вписа
промени за „Контрол плюс“ – ООД: прехвърляне
на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Станислав Петров Неделчев; дружеството ще
се представлява и управлява от Димитър Колев
Дрянков и Цецо Петров Горанов заедно и поотделно; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания дружествен договор.
43363
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3673 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1380/2007 вписа промени за
„Исмар“ – ЕООД: промяна на седалището и адреса на управление на с. Александрово, ул. Стара
планина 40; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания учредителен акт.
43364
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3674 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 368/2003 вписа
промени за „Форест 2003“ – ООД: промяна на
седалището и адреса на управление на Стара
Загора, ул. Христо Ботев 65, ет. 8, ап. 23; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
43365
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3566
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 717/2006 вписа промени
за „Пропърти инвест“ – ООД: увеличаване на
капитала на 100 000 лв., разпределен на дялове;
приемане на съдружници Мария Магро, Алфред
Борг, Ричард Мускат, Неем Шах, Назарено Танти,
Савиор Гусман, Емануел Спитери, Лиан Галея,
Тревор Аксиак, Алфред Аксиак, Емануела Кутажар,
Марлийн Пуличино, Джеймс Дали, Винсент Палмиер, „Мануел Безина Кампъни“ – ООД, Малта,
и „Орал Кеър“ – ООД, Малта; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
43366
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3427 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 2454/99 вписа
промени за „Загора медия“ – ЕООД: промяна в
наименованието на „Загора енерджи“ – ЕООД;
промяна в предмета на дейност с „търговия с електроенергия при спазване на лицензионния режим,
консултантски, ремонтни и други услуги в областта
на енергетиката и всички останали незабранени
от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му
да се водят по търговски начин, при спазване на
съответните разрешителен и лицензионен режим“;
упълномощаване на прокуриста Петър Георгиев
Петров; дружеството ще се представлява и управлява от управителя Ирина Василевна Динева и
Петър Георгиев Петров заедно и поотделно; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
43367
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3524
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 762/2006 вписа промени
за „Бигма – компютърс“ – ЕООД: освобождаване
на управителя Евгения Драгомирова Драганова;
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дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Георги Евстатиу Врехопулос.
43368
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3559 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 587/2007 вписа промени за
„ДИБ“ – ЕООД: промяна адреса на управление на
Стара Загора, ул. Света Троица 152, ап. 1; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
43369
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 996 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 508/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бийкан“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Търговище, ул. Васил Левски 1,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско посредничество и
представителство в страната и в чужбина, превозна
дейност, вкл. международен транспорт, складова,
лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, автосервизна дейност,
металообработване, производство на хранителни
стоки, шивашка и плетачна дейност, закупуване,
наемане, арендуване и обработка на земеделска
земя, производство и търговия със селскостопанска
продукция, производство, съхранение и търговия с
посадъчен материал, производство на животинска
продукция, преработването и реализирането є на
пазара, други дейности, които по предмет и обем
изискват делата да се водят по търговски начин (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Владимир
Цеков Тинков.
41059
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 971
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Берито“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Братово, област Търговище,
ул. Зеленика 4, с предмет на дейност: търговска
дейност на едро и дребно с всякакъв вид стока,
разрешена от закона, производствена, строителна,
инженерингова, посредническа и маркетингова
дейност в страната и в чужбина, бартерни сделки,
лизинг, външен и вътрешен туризъм, обществено
хранене, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство, сделки с интелектуална собственост, изготвяне на рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги
и всякаква друга вътрешнотърговска дейност, както
и всеки друг вид търговска дейност, разрешена от
закона (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, с
едноличен собственик на капитала Хасан Халибрямов Тюджаров, който го управлява и представлява.
41060
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 973 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 496/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анастасов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Търговище, ул. Васил Левски 40, вх. Г,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туроператорска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, производство и продажба на селскостопанска прдукция в първоначален и преработен вид,
покупка на земя, изкупуване, преработка на мляко
и млечни произведения, износ, внос, транспортна
дейност, маркиране на подлежащи за сеч дървета,
отглеждане на млади насаждания без материален
добив, кастрене на стоящи дървета и изготвяне на
съпровождащите дейността отчетни документи,
събиране и добиване на семена и производство на
фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски
култури и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи, изработване на задания
и лесоустройствени проекти, планове, програми
за гори и земи от горския фонд, изработване на
задания и проекти, планове и програми за борба
с ерозията и за биологична рекултивация на нарушени терени, организация за добив на дървесина и
изработване на транспортно-технологични проекти,
планове и схеми за ползвания от гори и земи от
горския фонд и изготвяне на съпровождащите тази
дейност документи, управление на гори и земи от
горския фонд, собственост на физически и юридически лица и общини, експертизи и консултации
по лесовъдски дейности, изработване на проекти
за горски пътища и съоръжения и всякаква друга търговска дейност, разрешена от закона (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок, с едноличен
собственик на капитала Георги Иванов Анастасов,
който го управлява и представлява.
41061
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 986 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 502/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Регионално тържище за животни“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. Генерал
Тотлебен 20, с предмет на дейност: изграждане и
експлоатация на регионално тържище за животни
с цел покупка и продажба на животни в страната
и в чужбина, организиране и провеждане на регионални, национални и международни търгове с цел
продажба на животни, селскостопански инвентар,
оборудване и съоръжения за отглеждане на животни, организиране и провеждане на регионални,
национални и международни изложби за животни
и селскостопански машини, оборудване и съоръжения за отглеждане на животни, организиране и
провеждане на регионални, национални и международни конференции, всички дейности, свързани
със селектирането на животинските видове, осеменителен център, бизнесинформационен център,
лечебно-профилактична дейност, покупко-продажба
на медикаменти за животни, спедиторска, логистична, складова дейност, организиране и провеждане
на курсове за квалификация, преквалификация,
професионално обучение, автотранспортна дейност
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и транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, консултанска дейност, изкупуване
на мляко и производство на млечни продукти,
всякаква търговска дейност, позволена от закона, в
областта на селското стопанство (след снабдяване с
лиценз за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно, със съдружници „Агрокомерс – 98“ – ЕООД,
„Тус“ – ЕООД, и Стефан Захариев Стойков и се
управлява от Исмет Мехмедов Шабанов.
41062
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 961 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 489/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Плакат – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Търговище, бул. 29 януари
8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, създаване и обработка
на лозови насаждения, производство и търговия с
грозде, обработка и търговия със земеделски земи,
производство, търговия, внос и износ на храни,
производство, заготовка, разпространение, търговия и съхранение на посеви и посадъчен материал,
производство, складиране, съхраняване, лагеруване
и търговия на едро и дребно с вино, продукти от
грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, търговия на едро и дребно с всички видове
промишлени и хранителни стоки, обществени,
вътрешни и международни превози на пътници и
товари, производство и търговия със селскостопанска продукция, проектантска, инженерингова и
строителна дейност, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови, консултантски и други
услуги, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Екатерина
Петкова Матеева-Пенева.
41063
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 940 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 476/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блясък“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Братово, ул. Пирин 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с дрехи и обувки,
с плодове и зеленчуци, хигиена и дезинфекция
на домове, хотели и офиси, кулинарни дейности
и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, валутни сделки и финансови операции,
менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, битови и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска
дейност, всякаква търговска дейност, незабранена
от закона (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
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е с капитал 5000 лв., безсрочно и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Гюлтен Басриева Ахмедова.
41064
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 960 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 488/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Капене“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Търговище, бул. 29 януари
8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, създаване и обработка
на лозови насаждения, производство и търговия с
грозде, обработка и търговия със земеделски земи,
производство, търговия, внос и износ на храни,
производство, заготовка, разпространение, търговия и съхранение на посеви и посадъчен материал,
производство, складиране, съхраняване, лагеруване
и търговия на едро и дребно с вино, продукти от
грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, търговия на едро и дребно с всички видове
промишлени и хранителни стоки, обществени,
вътрешни и международни превози на пътници и
товари, производство и търговия със селскостопанска продукция, проектантска, инженерингова и
строителна дейност, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови, консултантски и други
услуги, търговско представителство и посредничество, търговска и външнотърговска дейност (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., безсрочно и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Екатерина
Петкова Матеева-Пенева.
41065
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 906 от
25.IX.2007 г. по ф.д. № 219/2000 вписа промяна за
„Фроинд груп“ – ООД: освобождаването на Азиз
Мустафа Азиз като съдружник в дружеството; прехвърляне притежаваните от Азиз Мустафа Азиз 100
дяла на съдружника Орлин Младенов Алексиев;
вписва промени в дружествения договор.
41066
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 965 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 493/2005 вписа промяна за
„Си – Ела“ – ООД: заличава Свилен Николаев
Колев като съдружник в дружеството; вписва Георги Тодоров Огнянов за съдружник в дружеството;
вписва нов адрес на управление – гр. Попово, ул.
Македонска 7; вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците,
проведено на 11.Х.2007 г.
41067
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 931 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 553/97 вписа промяна за „Наш
дом“ – ООД, Търговище: освобождава Красимир
Вичков Манасиев като управител в дружеството;
дружеството ще се представлява от управителя
Иван Еленков Иванов.
41068
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 978 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 498/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Практис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Търговище, Промишлена зона, с предмет на дейност:
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покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина, складова, лицензионна,
лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна
информационна, програмна, импресарска дейност,
транспортна дейност – вътрешен и международен
транспорт на пътници и товари, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други дейности, които по предмет и обем
изискват делата да се водят по търговски начин
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно, със съдружници Айше
Джамалова Чолакова и Виктор Михайлов Чолаков
и се управлява и представлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
41069
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 957 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 476/2004 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Радиал – ЖС – Стефан
Желев – Десимира Делибашева“ със седалище и
адрес на управление Тръговище, ул. Славейков
43, ет. 3, ап. 8, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния
т ърговец Десимира Събинова Делибашева на
„Радиал – ЖС“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 260, вх. 1, ет. 1, ап. 1 (рег. по ф.д.
№ 8087/2007 по описа на Софийския градски съд),
представлявано от управителя Иван Димитров
Димитров.
41070
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 980 от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 59/2004 вписа промяна за „Биопродукт Интернешънъл“ – ООД: заличава Гергана
Валериева Симеонова като съдружник и управител
в дружеството; вписва Васил Йорданов Симеонов за
съдружник и управител в дружеството; „Биопродукт
Интернешънъл“ – ООД, се представлява от управителите Георги Каменов Тонков и Васил Йорданов
Симеонов заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор, приети от общото събрание
на съдружниците, проведено на 26.IX.2007 г.
41071
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 948 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 318/2006 вписа промяна за
„Джей и Ен“ – ООД: заличава Джон Бедфрод като
съдружник и управител; дружеството ще осъществява занапред дейността си под фирмата „Джей и
Ен“ – ЕООД, с ново седалище и адрес на управление – с. Дриново, ул. Пролет 3, със същия капитал
и предмет на дейност, с едноличен собственик на
капитала Джейсън Рой Батс; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Джейсън
Рой Батс.
43378
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 985 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 478/2006 вписа промяна за
„Хард“ – ООД: заличава Румен Георгиев Димитров
като съдружник и управител в дружеството; вписва
Хубавина Ангелова Георгиева като управител в
дружеството; дружеството ще се представлява от
управителя Хубавина Ангелова Георгиева; вписва
промени в дружествения договор, приети от общото
събрание на съдружниците, проведено на 15.Х.2007 г.
43379

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1020 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 165/2005 вписа промяна за
„Дружба 2005“ – ООД: заличава Богомил Кръстев
Стефанов като управител в дружеството; вписва
Огнян Антонов Николов като управител в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Огнян Антонов Николов.
43380
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 963 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 157/2004 вписа промяна за
„МЗГ – Консулт“ – ЕООД: заличава Фикрие Неждет Кадир като едноличен собственик и управител
на дружеството; вписва Петя Петрова Петкова като
едноличен собственик на капитала и управител в
дружеството.
43381
Търговищк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 968
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 369/98 вписа промяна
за „Газоснабдяване Попово“ – АД: вписва ново
наименование – „Газоснабдяване Попово“ – ЕАД;
вписва актуализиран устав, съобразен със статута
на еднолично акционерно дружество, приет с решение на едноличния собственик на капитала от
28.IX.2007 г.
43382
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1001 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1492/92 вписа прехвърляне на
търговското предприятие на ЕТ „Ивас – 93 – Иван
Неделчев“, Попово, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения от едноличния търговец Иван Неделчев Неделчев на „Агромет – 2001“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Кракра 2
(рег. по ф.д. № 8722/2000 по описа на СГС), представлявано от управителя Валентин Иванов Кънев.
43383
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 998
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 472/2007 вписа промяна
за „Фокер – 2007“ – ЕООД: вписва Наталия Лео
нидовна Габровска като съдружник и управител в
дружеството; дружеството ще осъществява занапред
дейността си под фирма „Фокер – 2007“ – ООД,
със същото седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал и ще се управлява и
представлява от управителите Владимир Георгиев
Габровски и Наталия Леонидовна Габровска заедно
и поотделно; вписва дружествен договор, приет
от общото събрание на съдружниците, проведено
на 23.Х.2007 г.
43384
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 991 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 507/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екали“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управлениие Търговище, кв. Бряг, ул. Иван Димов
22, с предмет на дейност: транспортна дейност в
страната и в чужбина, превозна и туристическа
дейност, покупко-продажба, ремонт и поддръжка
на МПС, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви стоки, разрешени
със закон, бартерни сделки, селскотопанска дейност,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, валутни сделки, ресторантьорство
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и хотелиерство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, производство
и търговия с растителна и животинска продукция
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Мария Новакова Новакова-Иванова.
43385
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2100 от 24.IX.2007 г. по ф.д. № 245/95
вписа промени за „Златно пате“ – ООД: деноминира размера на капитала на дружеството от 50
000 лв. на 50 лв.; увеличава размера на капитала
на дружеството от 50 лв. на 5000 лв.; вписа като
съдружник Елица Калоянова Сотирова; заличава
Борислав Василев Христов, Филип Иванов Тодоров,
Марийка Георгиева Георгиева като съдружници;
дружеството ще се представлява и управлява от
Калоян Димитров Пеев.
43933
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.IX.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 98/92 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Транс Аида“ – АД.
43934
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2160
от 28.IX.2007 г. по ф.д. № 204/95 вписа промени за
„Българско сирене“ – ООД: вписа като съдружник
Камен Маринов Колчев; заличава Николай Григоров Налбантов като съдружник; дружеството ще
се представлява и управлява от управителя Христо
Василев Овчаров.
43935
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал.2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 10/92 на годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Ханди“ – ООД.
43936
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.IX.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 17/89 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Модус“ – АД.
43937
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2134
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 540/2007 вписа промени
за „Хермес Инвестментс“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик и управител Николаос Христос Синапидис; вписва като едноличен собственик
и управител Панайотис Панаги; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
и управител Панайотис Панаги.
43938
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1769
от 6.VIII.2007 г. по ф.д. № 133/2007 вписа промени
за „Софтел“ – ООД: заличава Станислав Иванов
Георгиев като съдружник и управител на дружеството; вписа като съдружник Анушка Антонова
Георгиева; дружеството ще се представлява и
управлява от Павлин Иванов Георгиев и Анушка
Антонова Георгиева заедно и поотделно.
43939
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1906 от
24.VIII.2007 г. по ф.д. № 1291/2006 вписа промени
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за „Ес Джи Би“ – ООД: вписа като съдружник
Дондю Юнал; заличава Тихомир Нягулов Енев
като съдружник и управител; вписва като управител
Дондю Юнал и Ергил Юнал заедно или поотделно.
43940
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2011
от 11.IX.2007 г. по ф.д. № 436/2006 вписа промени
за „Монтаж инженеринг“ – ЕООД: вписва като
едноличен собственик Даниела Митева Иванова;
заличава като едноличен собственик Митю Вълчев
Иванов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Митю Вълчев Иванов.
43941
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VII.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 480/2006 на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Родопи пропърти“ – ООД.
43942
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1909 от
27.VIII.2007 г. по ф.д. № 1008/2005 вписа промени
за „Пафос“ – ООД: заличава Николас Онисифору и Христакис Онисифору като съдружници;
освобождава и заличава Христакис Онисифору
като управител на дружеството; променя вида на
дружеството на „Пафос“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала на дружеството
Онисифорос Христофи; дружеството ще се управлява
и представлява от Онисифорос Христофи.
43943
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1759
от 2.VIII.2007 г. по ф.д. № 239/2005 вписа промени
за „Родекс“ – ООД: заличава Димитър Анастасов
Вълчев като съдружник и управител; премества адреса на управление на дружеството от Свиленград,
ул. Сергей Румянцев 10, в Свиленград, ул. Тодор
Кирков 77; дружеството ще се представлява и управлява от управителя Росен Йорданов Киришев.
43944
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1477 от
3.VІІ.2007 г. по ф.д. № 27/99 вписа приемане на ЕТ
„Георги Спилев – Христо Спилев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
ведно с фирмата на наследодателя Христо Колев
Спилев от неговия наследник Георги Христов Спилев и го вписва като едноличен търговец с фирма
ЕТ „Георги Спилев – Христо Спилев“.
43913
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2136
от 26.ІХ.2007 г. по ф.д. № 114/2005 вписа промени
за „Еко груп“ – ООД: освобождава и заличава
Атанас Вълков Тонев като съдружник и управител;
дружеството ще се представлява и управлява от
Тодор Добрев Тодоров.
43914
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2397 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1075/2006 вписа промени
за „Ред лайн“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Хасково,
ул. Христо Ботев 1, бизнесцентър 1, ет. 3, стая 306,
в Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 3.
43915
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1174 от
31.V.2007 г. по ф.д. № 85/93 вписа промени за
„Диана сървис“ – АД: освобождава Володий Ди-
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митров Костадинов, Мария Цветанова Костадинова
и Славчо Банев Карчев като членове на съвета на
директорите; вписа нов съвет на директорите в
състав: Емил Савков Траилов, Тенчо Желев Тенев;
Мария Господинова Щерева; дружеството ще се
представлява от Тенчо Желев Тенев.
43916
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 от ТЗ с решение № 633
от 19.ІІІ.2007 г. по ф.д. № 262/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Агроплод юг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Арда 7, с предмет на дейност: производство и
реализация на селскостопанска продукция, търговия, внос-износ и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5200 лв., със съдружници Диана Ценова
Димитрова, Таньо Богомилов Гюхпалов и Манахил
Делчев Манахилов и се представлява и управлява
от Диана Ценова Димитрова.
43917
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2309 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 68/2005 вписа промени за
„Тамшан“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление на дружеството от Хасково, ул. Зайчар 44, в Пловдив, бул. Александър Стамболийски
65, ет. 1, ап. 5.
43918
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2256 от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 361/2003
вписа промени за „Диведа тур“ – ООД: вписа като
съдружници в дружеството Рачко Иванов Кисьов и
Богомил Иванов Петков; премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Хасково,
ул. Георги Кирков 52, ет.2 , ап. 4, в с. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, ул. Ясен 10; освобождава управителя Венцислав Георгиев Райчев;
вписа като управител Богомил Иванов Петков;
дружеството ще се представлява и управлява от
Димитър Ненов Димитров и Богомил Иванов Пет
ков заедно и поотделно, а за сделки на стойност
над 5000 лв. само заедно.
43919
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VІІІ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 159/2001 на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Лотос“ – ООД.
43920
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.VІІ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 174/2001 на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Централно газоснабдяване
Хасково“ – АД.
43921
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VІІІ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 81/2002 на представения годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Тиби – 2002“ – ООД.
43922
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение №1950
от 30.VІІІ.2007 г. по ф.д. № 445/2003 вписа промени за „Катерина Винеярдс“ – ЕООД: променя
наименованието на дружеството на „Катаржина
Винеярдс“ – ЕООД (изписва се и на латиница).
43923
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2153 от
28.ІХ.2007 г. по ф.д. № 349/2000 вписа промени за
„Неохим кетъринг“ – ЕООД: вписа преизбирането на управителя Йордан Иванов Иванов за срок
3 г. считано от 18.ІХ.2007 г.; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя; Йордан
Иванов Иванов.
43924
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2005 от
11.ІХ.2007 г. по ф.д. № 204/2000 вписа промени за
„Пътно поддържане – Свиленград“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „БГ строй“ – ООД,
представлявано от Марий Златков Матушев; вписва
като едноличен собственик и управител „Детелина“ – ООД, представлявано от Васил Костов Василев; дружеството ще се управлява и представлява
от Васил Костов Василев.
43925
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ІХ.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 31/2000 г. на годишния счетоводен отчет
за 2006 г. на „Евита“ – ООД.
43926
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2066
от 18.ІХ.2007 г. по ф.д. № 159/99 вписа промяна
за „Темпо – ММ“ – ООД: премества адреса на
управление на дружеството от Хасково, ул. Кирил
и Методий 4, ет. 3, в Хасково, ул. Одрин 18, вх. А,
ет. 5, ап. 19.
43927
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.ІХ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 191/98 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Клокотница инвест“ – АД.
43928
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.ІХ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 247/98 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Транс Аида инвест“ – АД.
43929
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.ІХ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 190/98 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „К.В.К. инвест“ – АД.
43930
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2162
от 28.ІХ.2007 г. по ф.д. № 460/97 вписа промяна за
„Силктекс“ – ООД: заличава Константин Янчев
Таушанов като съдружник.
43431
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ІХ.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 430/97 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Монолит – инвест“ – АД.
43932
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 130/96 вписа промени за „Евро експорт
импорт“ – ЕООД, с. Тимарево, област Шумен: заличава досегашното седалище и адрес на управление
на дружеството и вписва ново седалище и адрес
на управление във Велинград, ул. Хан Аспарух 2.
43945
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 563/2007 вписа промяна за „Сид“ – ООД,
Шумен: вписва като съдружник в дружеството
Йордан Христов Иванов; вписва нов дружествен
договор.
43946
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 386/98 вписа промяна за „Корект – 98“ – АД, гр.
Хитрино, област Шумен: вписва промени в устава
на дружеството.
43947
Шуменският 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. № 867/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топловент“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Свобода 6, с предмет на
дейност: проектиране и строителство на жилищни,
промишлени и културно-битови обекти, доставка и
монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични и газоснабдителни инсталации на промишлени,
жилищни и културно-битови обекти на абонатни
станции и топлопреносими мрежи, търговия и монтаж на топлотехника, търговия на едро и дребно
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, металообработване,
рекламни или други услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, организирано като
предприятие съгласно чл. 1 ТЗ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Христо Белчев Добрев.
43948
Шуменският 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. № 868/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей Джи И – Интернейшънъл“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Шумен ул. Цар Освободител 12, ет. 11,
ап. 69, с предмет на дейност: изкупуване, продажба,
арендуване, наемане, отдаване под аренда и наем
на земеделски земи от всякакъв вид, категория и
начин на трайно ползване, строителство, посредничество, предприемачество, търговия и наемни
отношения с недвижими имоти, производство и
търговия на едро и дребно с всякакви стоки – промишлени и хранителни, в т. ч. селскостопанска
продукция, търговия с черни и цветни метали (след
снабдяване с лиценз), търговско представителство
и посредни чест во, комисионна, спедиц ионна,
превозна, сервизна и ремонтна дейност, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, лизинг, превоз
на пътници и товари, всякакви услуги, реклама
и маркетинг, внос, износ и продажба на МПС,
търговия със спирт, алкохол и тютюневи изделия,
внос, износ, бартери и реекспорт, всякакви други
дейности, незабранени със закон (след снабдяване
със съответното разрешително или лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Енчо Ангелов Антонов.
43949
Шуменският 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. № 870/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Робер – К“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Нови пазар, община Нови
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пазар, област Шумен, ул. Хански стан 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, вкл. и на сладкарски изделия, изпълнение на обществени поръчки, външнотърговски
сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, менителници, записи
на заповед, сделки с интелектуална собственост,
спедиционни сделки, рекламни услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Роберт Димитров Константинов.
43950
Шуменският 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. № 871/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хатшепсут“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Цар Освободител 1, ет. 11, ап. 64, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи и препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, разкриване на производствени и
търговски обекти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни
и информационни услуги и други сделки и услуги,
разрешени със закон, външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, които
дейности ще бъдат извършвани по търговски начин
съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Хачик Гарабед Артюнян.
43951
Шуменският 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. № 873/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дивет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Анастасия Паскалева 3,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
производство и търговия с разрешени промишлени
стоки, изделия за бита, изкупуване, производство,
преработка и реа лизаци я на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
живи животни, горива, дърва и дървесина, риба и
рибни продукти, билки, мед и пчелни продукти,
строителни материали, оказионна и комисионна
търговия с посочените стоки, търговско представителство, посредничество и всякакви други дейности, незабранени със закон, организирано като
предприятие съгласно чл. 1 ТЗ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Димчо Хараланов Минев.
43952
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Корект – 98“ – А Д, гр. Хитрино, област Шумен,
е представило в т ърговск и я регист ър по ф.д.
№ 386/98 проверения годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.
43953
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 880/2003 вписа промени за „Синхрон“ – ООД,
Шумен: заличава Мехмед Ибрямов Рафедов като
съдружник и управител на дружеството; вписва
Гюлчер Мехмед Ибрям като съдружник и управител на дружеството; вписва като управляващи и
представляващи дружеството двамата управители
Тунчер Мехмед Ибрям и Гюлчер Мехмед Ибрям
заедно и поотделно.
46750
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 849/96 вписа в търговския регистър
прехвърляне на предприятие на ЕТ „Илиян Донев“,
Шумен, на „Донев Ауто“ – ООД, Шумен (рег. по
ф.д. № 513/2005 по описа на ШОС), представлявано
от Илиян Димитров Донев.
46751
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 906/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ню Тех“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Гоце
Делчев 11, ап. 5, с предмет на дейност: покупка
на всякакви стоки, в т.ч. на автомобили, резервни
части за тях, електронни изделия, текстилни изделия
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
и електронни изделия, търговско представителство,
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол (след съответно
разрешение), рекламна и информационна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна
търговия (внос, износ и реекспорт) с електронни
изделия и всички свързани с тях дейности по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ и други услуги, които по предмет
и обем изискват делата им да се водят по търговски
начин, външнотърговска и външноикономическа
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Стефан Илинов
Гицов и Ивайло Петров Иванов и се управлява и
представлява от управителя Стефан Илинов Гицов.
46752
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по
ф.д. № 567/2007 вписа промени за „Херти“ – АД,
Шумен: заличава Светослав Христов Стаменов
като член на съвета на директорите; вписва Румен
Стойчев Костов като нов член на съвета на директорите; вписва съвет на директорите в състав: Захари
Ганев Захариев – главен изпълнителен директор,
Румен Стойчев Костов – изпълнителен директор,
Александър Благоев Юлиянов – председател, Йозеф
Майер – член, и Жулиета Николаева Мандажиева – член; дружеството ще се представлява поотделно и самостоятелно за сделки на обща стойност
до 15 000 лв. от председателя на съвета на директорите Александър Благоев Юлиянов, от главния
изпълнителен директор Захари Ганев Захариев и от
изпълнителния директор Румен Стойчев Костов;
за сделки на стойност над 15 000 лв. дружеството
ще се представлява само заедно от изпълнителния
директор Румен Стойчев Костов заедно с всеки
един от другите двама представители – председателя на съвета на директорите Александър Благоев
Юлиянов и главния изпълнителен директор Захари
Ганев Захариев или от председателя на съвета на
директорите Александър Благоев Юлиянов и глав-
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ния изпълнителен директор Захари Ганев Захариев;
прилага устав на дружеството, съдържащ всички
изменения и допълнения към 10.Х.2007 г.
46753
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 907/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Юпиел – Тур“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, бул. Славяски 40А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, внос, износ, реекспорт, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, превозна, информационна, програмна, импресарска
дейност, сделки с интелектуална собственост, в
т.ч. технологическо оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерии,
комплексни увеселителни развлекателни туристически услуги, туроператорска, турагентска дейност
и допълнителни туристически услуги, продажба на
самолетни билети, туристически пакети, хотелско
настаняване, чартърни програми, коли под наем,
автобусни превози, круизи, визи, културен обмен,
работа в страната и в чужбина, консултантски услуги,
застрахователно брокерство, спедиторска дейност,
счетоводна дейност, преводи, представителство и
агентство на местни и чуждестранни физически
лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг, рекламно-информационна дейност, обмяна
и продажба на валута, консултантска, рекламна и
маркетингова дейност и всякакви други законни
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Любомир Светославов Узунски и Милена Панкова Узунска, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
46754
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 909/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Коркмаз“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Стара Загора 1, с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, лизинг, реклама, информация, хотелиерство
и ресторантьорство, откриване на увеселителни
заведения за обществено хранене, организиране на
шоупрограми, видео- и звукозаписи, лек и товарен
автомобилен таксиметров превоз на пътници и багажи, външнотърговска дейност, автотранспорт и
сервизна дейност, туризъм, стрелбище, транспорт на
ценни вещи, телефонни услуги, издаване на телефонни карти – собствена марка, интернет-кафе услуги,
покупко-продажба, производство на електронна
промишленост, пътно строителство, кожарство,
автомивка, килимарство, миннодобив – проучване
и добиване, детски градини, фабрика за обществено
хранене, животновъдство, петрол – проучване и
добиване, бензиностанции, болници, фирма за мореплаване и морски транспорт, митнически услуги,
охранителна дейност (след издаване на необходимите
разрешителни и лицензии за посочените дейности).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Метесен Коркмаз.
46755
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 902/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Консултинг – Б“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Адам Мицкевич 1, ет. 2, стая
7, с предмет на дейност: финансови и счетоводни
услуги, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, бизнеспроекти, финансов и счетоводен контрол и анализ, финансово и данъчно
консултиране, осигуряване на финансова, данъчна
и друга бизнесинформация, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или лизинг, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид с
цел постигане на печалба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Боряна Николова Стоянова.
46763
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 899/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Стрип“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Стамболийски 10, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външноикономическа дейност, внос,
износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, издателска, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други услуги, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или предоставяне под наем,
всякакви други дейности, разрешени по нормативен
ред. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Савина Павлова Петрова и
Юлиана Мирчева Попова, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
46764
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 896/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Терра – Виа“ – ООД (изписва се и на английски
език), със седалище и адрес на управление Шумен,
ул. Лозенград 1, вх. 4, ет. 8, ап. 100, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Николай Веселинов Терзиев и Валентина Михайлова
Терзиева, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
46765
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 897/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Си
92“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, бул. Мадара 23, вх. 2, ет. 3, ап. 21, с предмет

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Христо Рачков Бозов и Станислав Иванов
Герчев, които го представляват и управляват заедно
и поотделно.
46766
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 895/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кобалт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Владайско въстание 22,
вх. 4, ап. 88, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, изпълнение на обществени поръчки, външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, менителници, записи на заповед, сделки с
интелектуална собственост, спедиционни сделки,
стоков контрол, рекламни услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Калоян Пламенов Янков.
46767
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 888/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сими“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Велики Преслав, област Шумен, ул. Христо
Ботев 22, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия със строителни материали, търговия с
недвижими имоти, производство на алуминиева и
PVC дограма, земеделие, търговия със земеделски
продукти, както и други сделки и дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Желез Славев Железов.
46768
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 478/2006 вписа промени за
„Тони транс“ – ЕООД, Шумен: увеличава капитала
на дружеството от 5000 лв. на 30 000 лв.; със собственик на капитала Антон Иванов Димов.
46769
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2127/92 вписа в търговския регистър
прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ
„Даниела Пенева“, Шумен, на „ПС Дикси“ – ЕООД,
Шумен (рег. по ф.д. № 958/2006 по описа на ШОС),
представлявано от Даниела Константинова Пенева.
46770
Шуменският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 727/2001 вписа промени за „Елегант
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3“ – ЕООД, Шумен: заличава Мехмед Ибрямов
Рафедов като собственик и представляващ дружеството; вписва Тунчер Мехмед Ибрям като едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството.
46741
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 28/95 вписа промени за „Деметра“ – ООД,
Шумен: заличава Диян Събев Златев като съдружник
в дружеството; вписва Павлинка Тончева Янчева
като съдружник в дружеството; вписва ново седалище и адрес на управление на дружеството – Шумен,
ул. Цар Иван Александър 62, ет. 2.
46742
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1451/91 вписа в търговския регистър
прехвърляне на предприятие с фирма „Дурлев – Исмаил Мехмедов“, с. Нова Бяла река, област Шумен,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Исмаил Мехмедов Исмаилов
на Емине Мустафова Исмаилова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Дурлев – Исмаил
Мехмедов – Емине Мустафова“.
46743
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 282/96 вписа промяна за
„МВ“ – ЕООД, Шумен: премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Шумен, ул.
Янко Сакъзов 13, в Пловдив, ул. Цар Освободител
99, ап. 71; вписва промяна във фамилията на управителя и представителя на дружеството – Матева;
управител представляващ дружеството е Милка
Стефанова Матева.
46744
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2004 г. по
ф.д. № 224/2004 вписа промяна за „Герос“ – ЕООД,
гр. Нови пазар: вписва като прокурист на дружеството Колю Георгиев Анков.
46745
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 892/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фукла“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Хан Омуртаг 11, ет. 5,
ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, производство и продажба
на селскостопански продукти, животновъдство и
птицевъдство, строително-ремонтна дейност, изработка, монтаж и демонтаж на метални конструкции, търговска дейност в страната и в чужбина
с всякакви стоки, търговско представителство и
посредничество, превозни сделки, менителници,
комисионни, спедиционни, лицензионни, цесионни, транспортни, складови сделки, хотелиерски,
туристически и рекламни услуги в страната и в
чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, битови услуги,
откриване на кафе-аперитив, ресторантьорство,
фризьорски, козметични и други услуги, като
всички сделки ще се осъществяват по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ и всичко останало, разрешено
с нормативната уредба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представляващ Ралица
Димитрова Димитрова.
46746
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 890/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ню Солар Технолоджис“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Велики Преслав 9, вх. Б,
ет. 3, ап. 28, с предмет на дейност: разработка и
внедряване на значително усъвършенстван вакуумтръбен топлинен слънчев колектор, помпени групи
и соларни управления, топлотехника, енергийна
ефективност и оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Емил Иванов Метев.
46747
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 889/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андрема Ланд“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Братя Андрей и Веселин Стоянови 12,
с предмет на дейност: изкупуване, продажба, арендуване, наемане, отдаване под аренда и наем на
земи и имоти от всякакъв вид, категория и начин
на трайно ползване, строителство, посредничество,
предприемачество, търговия и наемни отношения с
недвижими имоти, производство и търговия на едро
и дребно с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна,
превозна, сервизна и ремонтна дейност, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, лизинг, превоз
на пътници и товари, всякакви услуги, реклама
и маркетинг, внос, износ и продажба на МПС,
търговия със спирт, алкохол и тютюневи изделия,
внос, износ, бартери и реекспорт, всякакви други
дейности, незабранени със закон (след снабдяване
със съответното разрешително или лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ Георгиос Кумурис.
46748
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 887/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Автосвят“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Селиолу 27, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Йордан Атанасов Георгиев и Атанас
Йорданов Георгиев и се представлява и управлява
от Йордан Атанасов Георгиев.
46749
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 885/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Серотранс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Тодор Петков 9А,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки – вътрешни и международни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
импресарски, информационни, програмни и други
услуги, производство и търговия с риба, зарибителен материал и други аквакултури, вътрешна и
международна транспортна и таксиметрова дейност
за превоз на пътници и товари, автомонтьорство и
автосервизна дейност, пътна помощ. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Славчо Василев Серафимов.
46756
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 886/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Примекс логистик“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Цветан Зангов
1, с предмет на дейност: вътрешен и международен
транспорт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ Георги Крумов Пешев.
46757
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 911/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дани М 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, м. Сусурлука, автосервиз,
намиращ се под автосервиза на „Мото пфое“, и с
предмет на дейност: туроператорство, турагентство,
хотелиерство, ресторантьорство, търговия с промишлени и хранителни стоки, безалкохолни напитки и
стоки за бита, търговия с цигари и алкохол (след
съответните разрешения), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, лизингова и
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
с леки и товарни коли в страната и в чужбина,
валутни сделки (след съответното разрешение),
складови и сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговия с
торове, препарати за растителна защита и семена,
производство и търговия със селскостопанска продукция, семепроизводство, механизирани услуги в
областта на растителната защита, рекламна и складова дейност, консултантски услуги за обработка на
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селскостопански земи, външнотърговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Снежана Милчева Милева.
46758
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 75/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Себахатин
Мехмед“ от Себахатин Али Мехмед на Севгинар
Галип Мехмед и го вписа като едноличен търговец с
фирма ЕТ „Себахатин Мехмед – Севгинал Мехмед“.
46759
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 358/2005 вписа промени за
„Андерссън консултинг“ – ЕООД, Шумен: заличава
Христо Гичев Гичев като съдружник и управител
в дружеството; вписва Ваньо Христов Гичев като
едноличен собственик на капитала на дружеството;
дружеството ще се представлява от управителя
Ваньо Христов Гичев.
46760
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 898/2007 вписа в търговския регистър
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Шанови – Етям Шанов“, с. Долина, област Шумен, от
Етям Хасанов Шанов на Хасан Етем Шанов и го
вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ „Шанови – Етям Шанов – Хасан Шанов“.
46761
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 900/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андикар“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Московска 24, с предмет
на дейност: обучение на водачи на МПС от всички
категории при спазване на изискванията, предвидени в специален нормативен акт, производство и
търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, вътрешна и външна търговия, посредническа дейност,
внос и износ на техника и технологии в областта
на селското стопанство, комисионна и спедиторска
дейност и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала Ангел
Вълчев Ангелов и се управлява и представлява от
управителя Венко Асенов Христов.
46762
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1793 от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ем енд Ем“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и
посредничество в страната и в чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Аманда Патриция Адсет.
43386
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2141 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 801/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дойч инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 52,
с предмет на дейност: строителство, производство
на строителни материали, външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортна дейност, услуги с
пътна и строителна механизация, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и продажба на стоки
от собствено производство, вкл. селскостопанска и
земеделска продукция, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Дойчо
Димитров Дойчев.
43387
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2236 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 816/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ес
Ем Си холидей хоумс“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово,
ул. Търговска 7, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дейност на търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни фирми
и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически
и други услуги и всякаква друга дейност, разрешена
със закон, като при необходимост за упражняване
на съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Пол Антъни Стант, Колин Мойс,
Бенджамин Робърт Купър, Пола Никълс и Марк
Стант и се представлява и управлява от управителя
Пол Антъни Стант.
43388
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2101
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 787/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „СК финанс консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, пл. Освобождение, бл. 1, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност:
счетоводни и финансови услуги, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети на търговци
по реда на Закона за счетоводството, икономически анализи, обосновки, проучвания, прогнози,
консултации, свързани с нормативната уредба,
финасово осигуряване, данъчно облагане, социално
и здравно осигуряване и кредитирането, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или за която не се изисква специален разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Димитър Гичев Димитров.
43389
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2087 от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 773/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кидуели конструкшън“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Мелница, област Ямбол, ул. Кара Кольо 3,
с предмет на дейност: търговия, проектиране, производство, монтаж, сервиз, реконструкция и ремонт
на газови съоръжения и инсталации, производство
и пласмент на стоки от собствено производство,
стоки за бита и селскостопански произведения,
транспортни, спедиционни, комисионни, складови
сделки, битови и стъкларски услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, пътнически и товарни превози,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство,
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга,
незабранена със закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Антони Уейн Нелсън.
43390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 11245/2001 вписва промени за „Джетфайненс интернешънъл“ – АД: вписва изменение
и допълнение на устава на дружеството, приети
на общото събрание на съдружниците, проведено
на 15.Х.2007 г.
41617
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. № 11044/2002 вписва промени за „Радина – М
2003“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 448, вх. В, ап. 54, в район „Средец“,
ул. Ангел Кънчев 33, ет. 4, ап. 9; вписва нов учредителен акт на дружеството.
41618
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. № 7533/2002 вписва промени за „Аква
ленд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмент“ на
„Медланд Холдинг Естаблишмънт“; заличава като
едноличен собственик на капитала „Пи Еф Ейч Си
Естаблишмент“, Лихтенщайн; вписва като едноличен
собственик на капитала „Медланд Холдинг Естаблишмънт“, Лихтенщайн; вписва нов учредителен акт.
41619
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. № 4631/2003 вписва промени за „Прима
трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иван Христов Иванов на Желязко
Спасов Папазов и на 50 дружествени дяла от Георги Борисов Петков на Желязко Спасов Папазов;
заличава като съдружници Иван Христов Иванов
и Георги Борисов Петков; вписва като едноличен
собственик Желязко Спасов Папазов; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Прима трейд“ – ЕООД;
заличава като управители Иван Христов Иванов
и Георги Борисов Петков; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Желязко
Спасов Папазов; вписва нов устав.
41620
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 4188/2003 вписва промени
за „ВНС – ТВ“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Валери Милчов
Василев; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Валери Милчов Василев на Илия Пепиев
Александров; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Илия Пепиев Александров; вписва преместване на седалището и адреса
на управление от район „Младост“, ж.к. Младост,
бл. 335, вх. Ж, ет. 1, ап. 4, в район „Искър“, ж.к.
Дружба 1, бл. 26, вх. Б, ет. 7, ап. 43; дружеството се
управлява и представлява от Илия Пепиев Александров; вписва нов учредителен акт на дружеството.
41621
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 8596/2004 вписва промени
за „Вентех“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Станка Първова Славова на
Венелин Тенев Тенев; заличава като едноличен
собственик и управител Станка Първова Славова;
вписва като едноличен собственик и управител Венелин Тенев Тенев; допълва предмета на дейност с:
„търговия с елементи с индустриална автоматизация,
консултации, проектиране, изграждане, доставка,
пуск и настройка на дезинфекциращи, климатични и
вентилационни инсталации, доставка, монтаж, пуск
и настройка на системи за измерване, инвестиране,
мониторинг и автоматично регулиране“; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от Венелин Тенев Тенев.
41622
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф.д. № 9231/2006 вписва промени за „Хеликс
ма нюфа к т у рин г Бъ л гари я“ – А Д: вп исва нов
съвет на директорите в състав: Светлин Димитров Стойнев – председател, Свилен Пенков Савов – зам.-председател, и Мариан Младенов Каменов – изпълнителен директор; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ул. Голаш 16, ет. 4; дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Мариан Младенов Каменов.
41623
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.IX.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 529/97 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „ББТ
проджектс“ – АД.
41624
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 3503/2007 вписва промени за „Сайънт рисърч“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик
„Сайънт холдинг“ – АГ; вписва като едноличен
собственик „Виемуеър интернешънъл лимитед“ със
седалище Ирландия; вписва промяна на наименованието от „Сайънт рисърч“ – ЕАД, на „Виемуеър
България“ – ЕАД; заличава като членове на съвета
на директорите Стийвън Грег Кайл, Ангел Ангелов
Митев и Никола Елвезио Фантини; заличава като
изпълнителен директор Стийвън Грег Кайл; вписва
нов съвет на директорите в състав: Марк Стенли
Пик, Томас Джеймс Юревич и Кийран Майкъл
Бари Мърфи – председател; вписва като изпълнителен директор Кийран Майкъл Бари Мърфи,
който представлява дружеството самостоятелно.
41625
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15667/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грундфос
Българи я“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Източна
тангента 100, с предмет на дейност: търговия с
помпи и помпени инсталации от всякакъв вид и
всички необходими принадлежности и допълнения
от всякакъв вид, като арматури, устройства за включване, изключване и други съоръжения, всеобхватен
сервиз на подобни инсталации, техният ремонт и
поддръжка, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
предоставяне на услуги, търговско представителство, консултантски услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Грундфос Пумпен-Фертриб
Гезелшафт – МбХ, и се управлява и представлява
от управителя Ленко Теодоров Георгиев и Гунар
Енгелхардт заедно и поотделно.
41626
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 15856/2007 вписва промени за „Форос
Еко“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление от София, район „Триадица“,
ул. Цар Асен 1, в Бургас, ул. Одрин 17.
41627
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15976/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марияна
Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Банкя“, гр. Банкя, ул. Варна
94, с предмет на дейност: независим строителен
надзор, консултантска дейност и всички други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Ивета Христова Младенова, която го управлява и
представлява.
41628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16013/2007 вписа в търговския регистър дружес т во с ог ра ни чена о т г оворнос т „Ма йст ори
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 77А,
с предмет на дейност: търговска и полиграфическа
дейност, издателска дейност, търговия с печатна
продукция в страната и в чужбина, транспортни и
складови услуги, както и други търговски сделки,
незабранени от закона и за които не се изисква
специално разрешение, одобрение или лицензия
за упражняването им според законодателството,
строителна дейност и всякакви услуги в сферата
на строителството, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство, ресторантьорство,
транспортна дейност, складови и лицензионни
сделки и всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Трифон Йотов
Йотов и Албена Манева Йотова и се управлява и
представлява от Трифон Йотов Йотов.
41629
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. № 4396/2004 вписва промени за „Енер“ – ООД:
вписва прехвърляне на 22 дружествени дяла от
Христо Валериев Петков на Павел Петров Савов;
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вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от Христо
Валериев Петков на Савина Михайлова Касабова;
вписва като съдружник Савина Михайлова Касабова; заличава като съдружник Христо Валериев
Петков; вписва нов дружествен договор.
41630
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. № 3031/2007 вписва промени за „Грейт Беър Пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250 000
дружествени дяла от „М И С проекти“ – ЕООД, на
„ЕМ Дабълю Сипп тръстийс“ – ЛТД; заличава като
едноличен собственик на капитала „М И С проекти“ – ЕООД; заличава като управител Десислава
Благоева Кочева; вписва като едноличен собственик
на капитала „Ем Дабълю Сипп тръстийс“ – ЛТД,
Великобритания (рег. по ф.д. № 4825943 в Камарата на дружествата във Великобритания); вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б, партер; дружеството ще се управлява и представлява единствено
и само от Артур Саркис Асланян; вписва промени
в учредителния акт.
41631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 2527/2007 вписва промени за „Ултимат
мениджмънт“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Богдан Иванов Станчев; вписва
като член на съвета на директорите Франческо
Нино Пиованети; дружеството ще се представлява
от Габриела Варленова Величкова – изпълнителен
директор, и Франческо Нино Пиованети – председател на СД, заедно и поотделно.
41632
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. № 961/2007 вписва промени за „Валентино
88“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Валери Димитров Илиев на Николина Николова Илиева; заличава като едноличен собственик
на капитала Валери Димитров Илиев; заличава
като управител Петър Владимиров Владимиров;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Николина Николова Илиева, която го
управлява и представлява.
41633
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IX.2007 г.
по ф.д. № 5708/2003 вписва промени за „Виктория
транс къмпани“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Николай Василев Чорбаджиев
на Георги Иванов Станев; заличава като едноличен
собственик Николай Василев Чорбаджиев; вписва
като едноличен собственик Георги Иванов Станев;
заличава като управител Николай Василев Чорбаджиев; вписва като управител Георги Иванов
Станев; вписва нов учредителен акт.
41634
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 1395/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Транслоджистикс“ – АД.
41635
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 2004 г. на „Бост“ – АД.
41636
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15553/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Абри пропертис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 29,
вх. В, ет. 2, ап. 49, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, строителство, строително-ремонтна дейност, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ани Михайлова Михайлова-Гаврилова
и Силвия Кирилова Колева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41657
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16032/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ласо
лас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Акад. Илия
Петров 6, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, посредническа
дейност на недвижими имоти, внос, износ на строителни материали и машини, търговия, дизайнерски
услуги, външнотърговска дейност, експорт, импорт,
реекспорт, бартерни организации, комисионни и
посреднически сделки, рекламна и маркетингова
дейност, лизингови операции, транспортни услуги,
внос, износ, инженеринг, консултантска дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, посредничество и
комисионерство, строителна, конструкторска и
транспортна дейност, туристическа, рекламна и
информационна дейност, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Илия Йорданов Ращанов, който го
управлява и представлява.
41658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15852/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Владивосток“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ул. 21
век 52 – 54, бл. 8 – 10, вх. А, ап. 6, с предмет на
дейност: търговия, търговско представителство,
дист рибу ц и я, консул тан тска и посредни ческа
дейност, дизайн, издателска и рекламна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, бързи
закуски, производство, продажба, внос и износ на
стоки, разрешени със закон, строителство, недвижими имоти и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Владимир Василев Димитров, който го управлява
и представлява.
41659
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф.д. № 12986/2007 вписва промени за „Иновейтив
медиа“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 000 лв. на 64 773 лв., разпределен
в 64 773 поименни акции с номинална стойност
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1 лв. всяка една, чрез издаване на нови 14 773 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка
една; вписва нов устав на дружеството, приет на
ОС на акционерите, проведено на 9.Х.2007 г.
41660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15781/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Беа
вижън недвижими имоти“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, бул. Евлоги Георгиев
57, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: недвижими
имоти, покупко-продажба на недвижими имоти,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производствена
дейност, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, търговска дейност в страната и в чужбина,
предприемачество външноикономическа дейност
(внос, износ и реекспорт), както и друга стопанска
дейност, за която не съществува законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Емил Георгиев
Христов, който го управлява и представлява.
41661
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. № 3741/2003 вписва промени за
„Трансмед – А“ – ООД: вписва прехвърляне на 2
дружествени дяла от Георги Захариев Благоев на
Дарина Тодорова Благоева; 23 дружествени дяла от
Венцислав Захариев Благоев на Дарина Тодорова
Благоева; заличава като съдружник Георги Захариев
Благоев; вписва като съдружник Дарина Тодорова
Благоева; премества адреса на управление в София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 145, вх. А, ет. 13,
ап. 69; вписва промени в дружествения договор.
41662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д.№ 16378/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Артстил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Гурко 38а, с предмет на
дейност: продажба на произведения на изкуството,
литературата, както и на музикални произведения,
антикварни предмети и организиране на търгове с
такава цел, организация на художествени прояви,
рекламна дейност, вътрешна и външна търговия,
посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица, маркетинг, консултантска дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Севдалин Паунов Генов,
който го управлява и представлява.
41663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Развитие
3“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, пл. Света Неделя 16, с
предмет на дейност: търговско представителство
и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или предоставяне
на туристически услуги, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни дейности и свързаните
с тях услуги, както и друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Борис Григориевич Биленко, който го управлява
и представлява.
41664
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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 22.Х.2007 г. по ф.д. № 4363/96 вписва
прекратяването на „Кремък“ – ЕООД, и го обявява
в ликвидация с ликвидатор Георги Александров
Захариев и със срок за ликвидацията 6 месеца.
41665
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. № 5353/99 вписва промени за
„Хит.БГ“ – ЕООД: заличава като управител Николай Димитров Горчилов; вписва като управител
Цветелина Александрова Александрова, която го
управлява и представлява.
41666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15677/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арко
25“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 3,
ет. 2, 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 Веселин Борилов Макавеев, който управлява и представлява.
41677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 8528/2006 вписва промени за „Агро
мел БГ“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Живко Тодоров Куртев; вписва като
член на съвета на директорите „Конимо“ – АД,
представлявано от Живко Тодоров Куртев; дружеството е със съвет на директорите в състав: Вълко
Стоянов Вълев – председател, Десислава Жекова
Танева – зам.-председател, Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано от Живко
Тодоров Куртев; дружеството се представлява от
Вълко Стоянов Вълев, Десислава Жекова Танева,
Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано от Живко Тодоров Куртев, колективно.
41678
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. № 8528/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Агро
мел БГ“ – АД.
41679
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. № 7788/2006 вписва промени за
„Строй сенд“ – ООД: вписва прехвърляне на 34
дружествени дяла от Стоян Страхилов Арсов на
Борислав Динев Господинов; заличава като съдружник и управител Стоян Страхилов Арсов; вписва
като управител Борислав Динев Господинов, който
управлява и представлява дружеството; вписва
промени в дружествения договор.
41680
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. № 8885/2007 вписва промени
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за „Уолъм България“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „Уолъм България“ – ЕООД, на
„Брайт фючър Вилиджес“ – ЕООД; заличава като
управител Шамай Саги; заличава като прокурист
Радослав Иванов Нанев; вписва като управител
Авраам Мишали, който управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
41681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 10165/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Адима инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Буная 38, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: проектиране на сгради и
съоръжения; извършване на търговско представителство, посредничество и агентство; комисионни
сделки; предприемаческа и проучвателна дейност;
вътрешна и външна търговия; печатна, издателска,
рекламна, информационна и консултантска дейност;
извършване на покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид с
цел постигане на печалба, външнотърговска дейност и всички други сделки и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Адриана Иванова Маноилова,
която управлява и представлява.
41682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15647/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Г.Т.Г.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж. к. Бъкстон, ул. Майор Горталов
13, вх. А, ет. 4, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външно- и вътрешнотърговска дейност, внос, износ,
ресторантьорство, хотелиерство, увеселителни и
питейни заведения, транспортна дейност, търговско
представителство и посредничество, туристически,
рекламни услуги, лизинг и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Тасков Георгиев,
който управлява и представлява.
41683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15286/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ротем груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Голаш 24, вх. 2, ет. 5, ап. 14, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
с охранително оборудване, консултантска дейност
в областта на охранителната дейност, охранителна
дейност с невъоръжена или с въоръжена охрана,
лична охрана на физическа лица, на имуществото на
физически или юридически лица, на мероприятия,
на ценни пратки и товари, самоохрана с помощта
на технически системи за сигурност, проектиране
и инженеринг на охранителни системи, монтаж,
експлоатация и поддръжка на сигнално-охранителна
техника и оборудване, посредничество, търговско
представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Пенчо Георгиев
Пенчев, Антъни Херцел Масика и Ронен Аврам
Ротем Рочес и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
41684
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Либелле“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Опълченска 92,
бл. 44, вх. Г, ет. 6, ап. 40, с предмет на дейност:
търговия с всякакъв вид стоки, импорт-експорт,
търговия на едро и дребно – магазини, производство,
бизнес контакти и консултации, посредничество,
агентство, представителство, реекспорт, лизинг,
сделки с недвижими имоти, рекламна дейност,
галерийна дейност, кетъринг, пространствено офор
мление, уеб, лого, рекламен и слоугън дизайн, както
и лого и всички останали дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Велина Михайлова Топалова,
която управлява и представлява.
41685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15997/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Содалит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър,
бл. 81, вх. А, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност:
каменно-монтажна дейност, строително-ремонтна
дейност, транспортна, рекламна, туристическа,
вътрешна и външна търговия, търговия със строителни материали и консумативи, вътрешен и външен
дизайн, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и
юридически лица, както и друга стопанска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Камен Тодоров Дойчев,
който управлява и представлява.
41686
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15987/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лоялти сълюшънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, бул.
България 102, ет. 8, ап. 17, с предмет на дейност:
маркетингова дейност – търговски, социологически, потребителски и други проучвания и анализи,
рекламна дейност, дейност по осъществяване и организиране на връзки с обществеността и медиите,
консултантска дейност в областта на маркетинга,
рекламата и връзките с обществеността, издателска
или печатарска дейност, импресарска и продуцентска
дейност, дейност по организиране и провеждане на
курсове за обучение и преквалификация, търговско
представителство и търговско посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и чужбина,
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Жасмина Красимирова Николова, която
управлява и представлява.
41687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16087/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Елияна тур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 57, с предмет на
дейност: туроператорска и туристическа агентска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, допълнителни туристически услуги в страната и чужбина,

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

вътрешнотърговска и външнотърговска дейност,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни фирми, транспортна
дейност в страната и чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илияна Илиева Бояджиева-Терекова и Даниела
Цветанова Влахова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16215/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елена
Чоролеева“ – 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 и управител Елена Иванова Чоролеева,
която управлява и представлява.
41689
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15866/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Превент трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 322, вх. Г, ет. 5,
ап. 73, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт,
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и 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 закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил
Георгиев Василев и Ангел Венциславов Баховски
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15854/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шарлопов“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 15, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Христов
Шарлопов и се управлява и представлява от управителя Росица Христова Трифонова.
41691
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 12035/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ванела – Х – Иван Ангелов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Равда – Ин – 2003“ – ООД (рег.
по ф.д. № 3998/2003).
41697
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16067/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алба
Едю“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов,
ул. Михаил Боботинов 5, бл. 1, вх. 1, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, образователни курсове, преводи, издателска
дейност, организиране на тържества, рекламна и
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Албена Димитрова Смилова-Асенова, която го управлява и
представлява.
41698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16235/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „СИВ – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 522, вх. А, ет. 4, ап. 15,
с предмет на дейност: производство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, туристическа
дейност, услуги, автотранспортна, сервизна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Светослав Димитров Георгиев и
Иво Иванов Табаков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 9110/2007 вписва промени
за „М.Б.М – 77“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв.;
вписва като управител Габриела Василева Апостолова; вписва промени в дружествения договор;
дружеството се управлява и представлява от Миглен Богомилов Младенчов и Габриела Василева
Апостолова заедно и поотделно.
41700
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16073/2007 вписа в търговския регистър дружество с ог раничена отговорност „Инфинити
Хърайзън“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, бул.
Черни връх 18Б, ет. 9, ап. 35, с предмет на дейност:
предоставяне на консултантски, маркетингови и
рекламни услуги, вкл., но не само такива, свързани със закупуване на рекламно време и място в
различни медии, в страната и в чужбина, както и
комисионерство, агентство, търговско представителство, търговия с разнообразни стоки и продукти
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ива Маринова
Тепавичарова и Любомир Стефанов Острев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
41701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16114/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Де Ге транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 57, вх. В, ет. 1,
ап. 50, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, комисионна, спедиционна, превозна и
рекламна дейност, складови сделки, туристически,
информационни, програмни или други услуги и
всякаква друга незабранена от законите на страната дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Симеонова Димитрова и Георги Петров Димитров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16083/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бобиджо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9
(вдясно от входа), с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на хранителни,
селскостопански и битови стоки, посреднически и
комисионни услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически,
товарни, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, както
и всички други търговски дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стивън Майкъл
Талбот-Адамс и Шърли Вивиан Талбот-Адамс и
се управлява и представлява от Стивън Майкъл
Талбот-Адамс.
41703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16358/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КМ
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, кв. Подуяне,
ул. Черковна 39, вх. Б, ет. 5, ап. 11, с предмет на
дейност: строителство, транспортни услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, внос, износ и реекспорт, дружеството извършва
всякаква друга стопанска дейност, с изключение
на забранените с нормативен акт, и придобива
всякакви права, необходими за осъществяването
на неговия предмет на дейност в съответствие със
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Калина Момчилова Момчилова, която го управлява и представлява.
41704
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. № 16626/93 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Финансова
къща Логос – ТМ“ – АД.
41705
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14239/94 вписва промени за „Холикон“ – АД: дружеството продължава дейността си като еднолично
акционерно дружество „Холикон“ – ЕАД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Ащром“
В.V.; вписва нов устав, приет с протоколно решение
на едноличния собственик на капитала.
41706
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 9045/2006 вписва промени за „Енергийни
източници“ – АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район
„Средец“, ул. Съборна 14, ет. 1, надпартерен етаж,
във Варна, ул. Параскева Николау 4, ет. 3.
41707
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. № 7634/2006 вписва промени за „Фортуна
партнерс“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 25 000 лв. на 83 000 лв.; капиталът
е увеличен с непарична вноска – недвижими имоти
на стойност 29 000 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
26.IX.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 4 състав, по дело № 396/2007.
41708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14851/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристи
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Бадемова гора, бл. 41А, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство, покупка на стоки и
други вещи с цел продажба или отдаване под наем
в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова и
лизингова дейност, програмна и информационна
дейност, импресарска дейност, рекламна дейност и
производство на рекламни материали, спедиционна
дейност, превозна дейност и автосервиз, туристически
услуги, фризьорски и козметични услуги и всякаква
друга дейност, незабранена от закона, като за всяка
дейност, изискваща съответно разрешително, лиценз
или друг вид разрешение, дейността ще се извършва
след получаването им. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Даниела Стефанова Василева,
която го управлява и представлява.
41709
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 2.XI.2006 г.
по ф.д. № 12357/2006 по партидата на „Евронорм“ – ООД, относно адреса на управление, който
следва да се чете: „София, район „Триадица“, жилищна група Южен парк, бл. 28, вх. А“.
41710
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. № 14562/2006 вписва промени за „Витоша Гардън“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „България Инвестмънт Груп“ – ООД,
на „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД;
заличава като едноличен собственик на капитала
„България Инвестмънт Груп“ – ООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД.
41711
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 13497/96 вписва заличаването на „Електрон – бизнес Р.А.“ – ООД.
41712
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. № 7363/1995 вписва промени за „ТБВА София“ – ЕООД: вписва нов учредителен акт – устав, съгласно протоколно решение на едноличния
собственик от 16.VII.2007 г.
41713
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 273, а л. 1 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 12421/95 вписва заличаването
на „ССТ – 360“ – ООД.
41714
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 334/94 вписва заличаването на „Вега
комерс Ко“ – ООД.
41715
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. № 14900/2007 вписва промени за „Трейд Ко
груп“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Красно село“,
бул. Цар Борис III № 7 – 9, вх. Б, ет. 9, мезонет 2.
41716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13677/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Спорт
арена“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост, ул. Васил
Радославов 6, сграда Спорт депо, с предмет на
дейност: търговия със спортни стоки, електроника,
електроуреди и стоки за дома, мебели, компютри и
софтуер, изчислителна техника, охранителни системи и други промишлени и селскостопански стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица, транспортни и спедиторски услуги
в страната и в чужбина, строителство и предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
издателска и рекламна дейност, външнотърговска
дейност, извършване и на друга търговска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Цонов Петков,
който го управлява и представлява.
41717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14353/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Реконел
Присайз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Илинден,
бл. 132, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
строителство, ремонтна дейност, отдаване на сгради
под наем, хотелиерство, монтиране на сигнално-охранителни системи, доставка и монтаж на радио- и
телевизионна апаратура, компютърно оборудване,
софтуер, комисионерство, реклама, импресарска и
консултантска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети,
счетоводен мениджмънт, данъчна защита, финансово-счетоводни услуги, консултантска дейност в
областта на данъчното, социално-здравното и трудовото законодателство и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иванка Илиева Йочева,
която го управлява и представлява.
41718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 7381/2007 вписва промени за „Сим – Тра-
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велс“ – ООД, във връзка с постановено решение на
Софийския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Самоков, Софийска
област, ул. Стефан Караджа 8, в София, район
„Възраждане“, Зона Б-19, ул. Перник 11 – 12, вх. Б,
ет. 12, ап. 154.
41719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14381/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Миладо
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Тунджа 3, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: счетоводни услуги
на физически и юридически лица, икономически
консултации, данъчно планиране, управление на
активи, представляване на физически и юридически
лица пред финансови служби, преводни услуги и
легализация на документи, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, рекламна и информационна дейност, международен и вътрешен транспорт, международен и вътрешен туризъм и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветомила Стоименова
Найденова, която го управлява и представлява.
41720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14147/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Набуко газ
Пайплан България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
2, бул. Панчо Владигеров 66, с предмет на дейност:
инженерингова дейност, развитие и експлоатация
на тази част от транзитната газопроводна система,
стартираща от грузинско-турската граница и/или
турско-иранската граница, преминаваща през България, с край – в Баумгартен, Австрия, транзитен
пренос на природен газ по тази система през територията на България, закупуването и вноса на стоки,
оборудване и услуги, необходими за осъществяването
на по-горе посочените дейности, и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Набуко газ Пайплайн
Интернешънъл“ – ГмбХ, и се управлява и представлява от управителя Димитър Иванов Гогов.
41721
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14427/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Испастрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище 8, с
предмет на дейност: придобиване, експлоатация,
строителство, реставрация, поддръжка, почистване на
недвижими и движими имоти, всякакви технически
услуги, свързани със строителство, урбанизация, картография, геология и околна среда, консултантски,
маркетингови, посреднически услуги, мениджмънт,
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупка и продажба
на сгради, части от сгради и други недвижимости,
отдаване под наем, лизинг, както и всякакъв вид
производствена и търговска дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Хуан Хосе Мартинес Лопес,
който го управлява и представлява.
41722
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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. № 1482/2007 вписва промени за „Студио
Кю“ – ООД: вписва прехвърляне на 400 дружествени дяла от Атанас Александров Паскалев на
Евгения Николаева Кусева; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Атанас Александров
Паскалев на Мирослава Георгиева Шопова; заличава като съдружник Атанас Александаров Паскалев; вписва като съдружник Мирослава Георгиева
Шопова; вписва промяна на седалището и адреса
на управление – София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 54А, вх. 3, ет. 5, ап. 24; вписва нов
дружествен договор.
41723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 13325/2006 вписва промени за „Булпропърти БГ“ – АД: вписва като едноличен собственик на капитала Георги Динев Желев; вписва нов
устав, приет с протоколно решение от 9.Х.2007 г.
на едноличния собственик на капитала; дружеството продължава дейността си като еднолично
акционерно дружество „Булпропърти БГ“ – ЕАД;
заличава членовете на съвета на директорите;
вписва нов съвет на директорите в състав: Георги
Динев Желев – председател, Николина Величкова
Върбанова – зам.-председател, и Юлиян Георгиев
Гаджев; дружеството се управлява и представлява
от изпълнителния директор Георги Динев Желев.
41724
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. № 14773/2006 вписва промени за „Бак
2“ – ООД: заличава като управител Ирина Александрова Александрова; дружеството ще се управлява
и представлява от Любомир Николов Недялков.
41725
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. № 10714/98 вписва промени за „Български
бизнес публикации“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Красимир Йорданов Банков
на Яна Георгиева Толева; заличава като съдружник
и управител Красимир Йорданов Банков; вписва
като съдружник Яна Георгиева Толева; дружеството
ще се управлява и представлява от Георги Тодоров
Толев и Яна Георгиева Толева заедно и поотделно.
41726
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 15667/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Гебо – Супер – Евгени Иванов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от наследниците на Евгени Иванов
Христов на Евгений Красимиров Евгениев и го
вписва като едноличен търговец с фирма „Гебо – Супер – Евгений Евгениев“.
41727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 10909/90 вписва промени за „Енергоремонт холдинг“ – АД: вписва промяна в системата
на управление на дружеството от едностепенна
на двустепенна; заличава членовете на съвета
на директорите; вписва надзорен съвет в състав:
Димитър Кирилов Белелиев, Николай Радославов
Райчев – заместник-председател, и Валентин Иванов Димитров – председател; вписва управителен
съвет в състав: Теодор Росенов Осиковски – главен
изпълнителен директор, Христо Димитров Димитров – заместник-председател, и Иван Георгиев
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Личев – председател; дружеството се представлява
от главния изпълнителен директор Теодор Росенов Осиковски; вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
17.IX.2007 г.
41728
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. № 21013/91 вписва промени за „П енд В транс
трейд“ – ЕООД: вписва намаление на капитала
от 515 000 лв. на 320 000 лв.; вписва изменения в
дружествения акт.
41729
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 21074/93 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Елби – Борислав Добрев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Борислав Богданов Добрев на Лилия
Иванова Добрева и я вписва като едноличен търговец с фирма „Елби – Борислав Добрев – Лилия
Добрева“.
41730
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 16721/93 вписва промени за „Криоинвест“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Мария
Василевна Райнова; вписва като член на съвета на
директорите Вадим Иванович Михалкевич.
41731
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. № 22775/93 вписва промени за „Първа западна
търговска къща“ – ООД: вписва прехвърляне на
110 дружествени дяла от Даниел Павлинов Павлов
на Александра Даниелова Павлова; заличава като
съдружник Даниел Павлинов Павлов; вписва като
съдружник Александра Даниелова Павлова; вписва
изменения в дружествения договор.
41732
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г. по ф.д.
№ 7165/94 вписва прекратяване на „Балкантурист
хотелс енд ризортс“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Цар Освободител 4, и го обявява в ликвидация; вписва като
ликвидатор Снежана Борисова Илиева; определя
срок за ликвидацията 6 месеца от обнародване на
поканата до кредиторите в „Държавен вестник“.
41733
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.V.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7165/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Балкантурист
хотелс енд Ризортс“ – АД.
41734
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 6748/2005 вписва промени за „Каранели“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дружествени
дяла от Али Имам на Юсуфи Ашим; заличава като
съдружник Али Имам; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Каранели“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Юсуфи Ашим, който го
управлява и представлява; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
41735
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. № 12347/2000 вписва промени за „Група
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Елит“ – ООД: вписва прехвърляне на 300 дружествени дяла от „ Юристик консулт“ – ЕООД, на „Ви
Ен Джи“ – ООД; вписва прехвърляне на 300 дружествени дяла от „Ем енд Ай – 2005“ – ЕООД, на
„Ви Ен Джи“ – ООД; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „Инвекс – 2001“ – ЕООД, на
„Ви Ен Джи“ – ООД; вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от „Инвекс – 2001“ – ЕООД, на
Марин Кръстев Карагьозов; вписва като съдружници „Ви Ен Джи“ – ООД (рег. по ф.д. № 7462/2003
по описа на СГС), и Марин Кръстев Карагьозов;
вписва нов дружествен договор.
41736
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. № 11511/99 вписва промени за „Димана – РС“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 на 40 000 лв.; вписва промяна
на наименованието от „Димана – РС“ – ЕООД, на
„Димана одит“ – ЕООД; вписва промени в устава
на дружеството.
41737
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 3001/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Галиция“ – ООД.
41738
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. № 1571/97 вписва промени за „Стоматологичен
център „Джонева дентист“ – ЕООД: вписва като
съдружник Виктория Кирилова Кръстева; вписва
прехвърляне на 1 дружествен дял от Весела Димитрова Джонева на Виктория Кирилова Кръстева;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „ВД дент – амбулатория за групова практика за първична дентална
помощ“ – ООД: вписва промяна на предмета на
дейност: организиране и извършване на дентално и
медицинско лечение по установения от закона ред,
създаване и експлоатация на дентални и лекарски
кабинети след получаване на съответно разрешение,
дентални консултации, дейност по здравна промоция
и профилактика, покупко-продажба на лекарствени
средства, дентални и медицински консумативи, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговска дейност за
нуждите и в рамките на предмета на осъществяваната
дентална дейност и за обслужване на пациентите;
дружеството се управлява и представлява от Весела
Димитрова Джонева; вписва нов дружествен договор.
41739
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. № 9610/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Интерфудс
България“ – АД.
41740
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 5097/96 вписва промени за
„А и В ком“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 на 5000 лв., в т. ч. и размера
на дяловете; заличава като съдружник и управител
Валентина Иванова Йотова; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Валентина Иванова
Йотова на Диана Иванова Кръстева; вписва като
съдружник и управител Диана Иванова Кръстева;
вписва преместване на седалището и адреса на
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управление – София, район „Искър“, ж. к. Дружба, бл. 316, вх. А, ет. 4, ап. 11; дружеството ще се
управлява и представлява от Владимир Йорданов
Кръстев и Диана Иванова Кръстева заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
41741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 16.Х.2007 г. по ф. д. № 7052/96 вписва промени
за „Анима – М“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 43, ет. 4, ап. 9;
деноминира капитала на дружеството от 5 000 000
на 5000 лв.; в т. ч. и размера на дяловете; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
41742
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 11.5.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 20045/95 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Спорт
интернешънъл“ – ООД.
41743
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. № 20045/95 вписва промени за „Спорт
интернешънъл“ – ООД: заличава като съдружник и управител Любомир Василев Модев; вписва
прехвърляне на 75 дружествени дяла от Любомир
Василев Модев на Валери Любенов Попов; вписва
прехвърляне на 40 дружествени дяла от Любомир
Василев Модев на Живка Христова Сотирова; вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от Любомир
Василев Модев на Марио Викторов Давчев; вписва
като управител Валери Любенов Попов, който ще
управлява и представлява дружеството.
41744
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. № 21887/95 вписва промени за „Алго – радост“ – ООД: вписва прехвърляне на 31 дружествени
дяла от Констансиел Соломон Алджем на Борис
Николов Борисов; вписва прехвърляне на 31 дружествени дяла от Вера Иванова Василева на Борис
Николов Борисов; вписва прехвърляне на 38 дружествени дяла от Анелия Илиева Дончева на Борис
Николов Борисов; заличава като съдружници Вера
Иванова Василева, Констансиел Соломон Алджем и
Анелия Илиева Дончева; заличава като управители
Констансиел Соломон Алджем и Анелия Илиева
Дончева; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алго – радост“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Борис Николов
Борисов; вписва преместване на седалището и адреса
на управление – София, район „Красна поляна“,
бул. Никола Мушанов, бл. 231, ет. 8, ап. 69; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от Борис Николов Борисов.
41745
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 28.IХ.2007 г. по ф. д. № 6777/95
вписва прекратяване на „Дару финанс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 166 – 168, ет. 2, ап. 4, и
го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор
Мирослав Иванов Неврокопски; определя срок за
ликвидацията 6 месеца.
41746
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.V.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф. д. № 7165/94 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Балкантурист
хотелс енд ризортс“ – АД.
41747
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. № 4813/2006 вписва промени за „ДМ тийм
зоун“ – ООД: вписва прехвърляне на 80 дружествени дяла от Даниел Константинов Стоянов на
Александър Юлиев Давчев; вписва прехвърляне
на 85 дружествени дяла от Мартин Славейков
Трайков на Александър Юлиев Давчев; вписва
като съдружник Александър Юлиев Давчев; заличава като управител Мартин Славейков Трайков;
дружеството се управлява и представлява от управителя Даниел Константинов Стоянов; вписва нов
дружествен договор.
41748
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. № 14551/2006 вписва промени за „Емика – мода“ – ООД: заличава като управител Йорданка Александрова Теофилова; дружеството се
управлява и представлява от управителя Емилия
Милчева Ружинова.
41749
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.
д. № 9124/2006 вписва промени за „Силдекс“ – АД:
заличава като изпълнителен директор Йоана Иванова Матеева; вписва като изпълнителен директор
Елиза Трифонова Михайлова, която представлява
дружеството.
41750
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. № 172/2005 вписва промени за „Алфа пласт
груп“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Лозенец“, ул.
Св. Седмочисленици 8 – 14, вх. Б, партер, в район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 3, ап. 10;
вписва нов дружествен договор.
41751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 8708/2005 вписва промени за „Елшица – 99“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Илия Костадинов Минчев и Евгени
Костадинов Ангелов; вписва като членове на съвета
на директорите Румен Георгиев Кирилов и Иванка
Ризева Димитрова; вписва като председател на СД
Иванка Ризева Димитрова.
41752
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 25.Х.2006 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 87078/2005 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Елшица – 99“ – АД.
41753
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.Х.2006 г. по ф. д.
№ 8708/2005 вписва промени за „Елшица – 99“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Цвета
Георгиева Радулова; вписва като член на съвета на
директорите Илия Костадинов Минчев; вписва промяна на седалището и адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Врабча 22.
41754
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. № 10919/2005 вписва промени
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за „Кар – транс“ – ООД: вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Олег Фичев Ибовски на
Стефан Димитров Абрашков; вписва прехвърляне
на 8 дружествени дяла от Олег Фичев Ибовски на
Славчо Атанасов Влажев; заличава като съдружник
и управител Олег Фичев Ибовски; дружеството
се управлява и представлява от Славчо Атанасов
Влажев и Стефан Димитров Абрашков заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
41755
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 353/2005 вписва промени за „Трудова
алтернатива“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Владимир Александров Лимански на Колеж за работническо обучение; заличава
като съдружник и управител Владимир Александров Лимански; вписва като управител Магдалена
Янакиева Янакиева; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Триадица“, пл. Македония 1, ет. 15, стая 10; дружеството се управлява
и представлява от Магдалена Янакиева Янакиева;
вписва нов дружествен договор.
41756
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 7591/2000 вписва прехвърляне на предприятието на „Метков 7“ – ООД, от страна на
заложния кредитор – „Дамекс“ – ЕООД, на „ВИПбилд 2006“ – ЕООД, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения, в това число
и върху следните отделни активи от заложените
предприятие: недвижим имот съгласно нотариален
акт № 112, том I, рег. № 4102, дело 83 от 2003 г.,
вписан в службата по вписванията при Софийския
районен съд под вх. № 46904, акт № 133, том LLLII,
дело № 35542/2003, с планоснимачни № 235101,
233272, находящ се в София, район „Надежда“,
бул. Илиенско шосе 8, а именно: поземлен имот с
планоснимачен № 686, целият с площ 14 010 кв. м,
за който съгласно регулационния план, утвърден с
решение № 108 от протокол № 24 от 30.III.2001 г.
на СОС и заповед РД-09-50-375 от 29.VII.2003 г., е
отреден урегулиран поземлен имот VIII с площ
13 960 кв. м от квартал 5 по плана на София, местност НПЗ – Военна рампа – запад, при съседи: от
изток – УПИ III, от запад – бул. Илиенско шосе,
от север – улица, и от юг – УПИ ХIII-687, заедно
с построената в имота производствено-административна сграда със застроена площ 4640 кв. м, която
съставлява северната и източната реална част от
едноетажната сграда цех № 17 с обща площ 10 700
кв. м и се състои от: 1) цех за производство на
РVС профили със застроена площ 3550 кв. м, разположен в северната част на сградата и съдържащ
производствен цех, три компресорни отделения
и обособена битова част с входно антре, стая за
почивка, съблекални и санитарен възел с душове
и тоалетни, при граници на цеха: от изток, запад и
север – двор, и от юг – двуетажна административна
сграда, производствен цех и термично-галваничен
цех; в цеха е изградено частично второ ниво от
метална и стоманобетонна конструкция, което се
състои от административна част, разположена над
битовата част и съдържаща зала и четири канцеларии; 2) термично-галваничен цех с площ 1040,12
кв. м, разположен в източната част на сградата,
съдържащ галваничен цех, помещение за подготовка,
термичен цех, склад и компресорно отделение, при
граници на цеха: от север – цех за производство на
РVС профили, от изток – двор, от юг – трафопост,
и от запад – производствен цех; в цеха е изградено
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частично второ ниво от метална и стоманобетонова
конструкция, което съдържа стая, съблекални и санитарен възел с душове и тоалетни; 3) трафопост с
площ 49,88 кв. м, разположен в югоизточната част
на сградата, при граници: от север – термичногалваничен цех, от изток – двор, от юг – складова
част с проход с двуетажна административна сграда,
производствен цех и складова част с проход, съгласно
договор за прехвърляне на търговското предприятие
с дата 9.Х.2007 г. и приложение № 1, неразделна
част от него, с нотариална заверка, рег. № 1977 от
9.Х.2007 г. на нотариус Нели Лукова, рег. № 536 на
НК, с район на действие – Районен съд, София.
41157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 15332/2007 вписва промяна за „Виторио“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Благоевградския окръжен съд за промяна на седалището и
адреса на управление от гр. Сандански, ул. Банска
2, магазин 17, в София, район „Красно село“, ул.
Пчела 2, ет. 1, ап. А2.
41758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15544/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вирджини – Р“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж. к. Христо
Смирненски, бл. 10, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: дружеството има следния предмет на дейност,
упражнявана в страната и чужбина: проучване,
проектиране и строителство в неговото разнообразие, вид и форма, ниско, високо, пътно и мостово,
ремонт, поддържане, благоустрояване и озеленяване,
водни и канализационни системи, електрически
инсталации в техния завършен вид, топлофикация
и газификация, поддържане, експлоатация и сделки с недвижими имоти, консултантски услуги по
строителство и финанси, търговия със стоки във
всички разрешени форми и с всички разрешени
стоки, внос и износ, реекспорт, представителство,
агентство, комисионерство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и физически
лица, спедиторска дейност, маркетинг и рекламна,
инженерингова дейност, транспорт и сервиз на
транспортни средства и машини, производствена
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и преработка на селстопански продукти от
растителен и животински произход, туристическа
дейност, всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Райчо Николов Райчев, който управлява
и представлява.
41759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15599/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Розалине“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж. к. Гоце Делчев, ул.
Боянски водопад, бл. 241, вх. Б, с предмет на дейност: внос и износ, търговия, представителство, маркетинг, дистрибуция, строителство, инженерингова
дейност, проектиране, реклама, предприемаческа
дейност, превози, всички и всякакви дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Атанас Дончев Партов,
който управлява и представлява.
41760

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15581/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Алфи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Анжело
Ронкали 12, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
организиране и провеждане на хазартни игри,
търговия на дребно и едро, строително-ремонтни
работи, ресторантьорство, транспортни услуги, козметика и фризьорство, извършване на комисионни,
спедиционни и превозни сделки с цел постигане на
печалба, извършване на други сделки и търговска
дейност, незабранени от законодателството, с цел
постигане на печалба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Даниела Симеонова Гоцева,
която управлява и представлява.
41761
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 15284/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Асбо“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Овча купел“,
ул. Любляна 46а, с предмет на дейност: производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги,
лизингова дейност в страната и чужбина, търговско
представителство и посредничество, рекламна, издателска, консултантска дейност, информационна
дейност, транспорт в страната и чужбина, складова
дейност, услуги, маркетинг, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване под наем на МПС и недвижими имоти,
битови услуги, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция.
Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен
в 100 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в
състав: Костадин Николов Василев – председател,
Тодор Димитров Гаджев и Иван Геров Джумерков,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Иван Геров Джумерков.
41762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15824/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Реал
турбо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Александър Пушкин
13, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговия,
внос и ремонт на турбо компресори, търговия с
резервни части и аксесоари за леки и тежкотоварни
автомобили, автосервизна дейност, производствена
и сервизна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, услуги, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламно-информационна дейност, комисионни, складови и лицензионни сделки,
консултантска дейност и маркетинг, битови услуги,
лизинг и всички други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Николай Методиев Ненков, който
управлява и представлява.
41763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15864/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пулсистем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Тодор Каблешков
14, с предмет на дейност: продажби и търговски
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услуги с пластмасови стоки и продукти, отдаване
под наем на движими вещи, дейност по поддръжката им, рекламна дейност, туризъм – вътрешен и
международен, спортно-възстановителна дейност,
лечебна физкултура и рехабилитация, обществено
полезна спортна дейност, вътрешна и външна търговия (внос, износ, реекспорт, бартер, компенсационни
и насрещни сделки), търговско представителство
(комисионерство, агентство и посредничество) на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, маркетинг, лизинг,
търговия – вътрешна и външна, с козметични
продукти и парфюмерия, спедиционна превозна и
складова дейност, икономическо сътрудничество и
производствено коопериране в страната и в чужбина, сделки с движимо и недвижимо имущество,
с неимуществени права, с права на индустриална
собственост и интелектуална собственост в страната
и чужбина и всякакви други търговски сделки, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Николай Симеонов Миленков, който управлява и представлява.
41764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15073/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алек
мотърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, кв. Горубляне,
ул. Искър 1, с предмет на дейност: производство и
търговия с промишлени и селскостопански стоки;
търговия с употребявани автомобили; внос и износ
на стоки и услуги; търговско представителство и
посредничество; консултации, маркетинг и реклама;
информационни услуги; сделки с права на интелектуална собственост; както и всякаква друга дейност,
която не е забранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Ангелов Кошов, който управлява и представлява.
41765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16296/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М адвайзърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 66А, вх. В,
ет. 2, с предмет на дейност: консултантска дейност
и услуги; вътрешна и външна търговия със стоки и
услуги; търговско представителство; посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, както и всички други дейности
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Даниела Петрова Втухова, която управлява и представлява.
41766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15785/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булоптик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж. к. Овча купел, бл. 411, вх. Г, ет. 7, ап. 8,
с предмет на дейност: проектиране, производство,
сервиз и търговска дейност с оптоелектронни елементи, продукти и системи, инженеринг, монтаж
и интегриране на оптоелектронни системи, производство, доставка и търговия с оптични материали
и машини за оптоелектроника, проектиране на
компютърни системи, доставка на компютърно
оборудване и периферия, обучение на кадри по ком-
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пютърно-информационни технологии. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Холдинг Кимкооп
Трейдинг“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Светозар Георгиев Георгиев.
41777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15882/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Белисимо партнърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище, бл. 131,
вх. Б, ет. 5, ап. 26, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, внос и износ, предприемачество,
проектиране, строителство, търговия и управление
на недвижими имоти, производство, изкупуване
преработка и търговия на промишлени, селскостопански, битови и хранителни стоки, вътрешен
и международен транспорт и спедиция, дизайн,
маркетинг и инженеринг, селско стопанство и
търговия консултантски услуги, комисионни сделки, бартерни сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически и
рекламни услуги, всякакви други незабранени със
закон сделки. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдру ж ници Павлина
Христова Паскалева-Димитрова и Димитър Райчев Димитров и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
41778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15059/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена с ограничена отговорност
„Селектед“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж. к. Красно
село, бл. 14А, вх. В, ап. 44, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт,
експорт, реекспорт, проектиране и реализация на
инженерни и технологични проекти в промишлеността, технологичен трансфер и предоставяне
на ноу-хау в автоматизацията на производството,
изграждане на предприятия, производство, ремонт
и търговия с хардуер и софтуерни продукти, лизинг,
маркетинг, инженерингова дейност, внос, износ и
продажба на автомобили, всякакви консултантски
услуги, организиране и провеждане на образователни
курсове, преводи, счетоводни и административни
услуги, импресарски дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги в страната и
чужбина, комисионна търговия на едро и дребно,
сервизни услуги, търговско представителство, издателска дейност, както и всички други дейности,
които не са забранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виолина Миткова Борисова и Снежина
Миткова Пипева и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
41779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14893/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Профконсулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище 103, вх. Б,
ап. 20, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, консултантска и рекламна
дейност и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иван Петров Бъчваров,
който управлява и представлява.
41780
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 14848/2007 вписа промяна за „Баб трейд“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Софийския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Самоков, ул. Сан Стефано 6, в
София, район „Сердика“, ул. Заводска 5.
41781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15462/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви енд Ди сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Г. С. Раковски 130,
ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: консултантски
услуги и маркетинг в областта на недвижимите
имоти, производство и търговия на стоки и услуги
в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна,
преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен
и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата
им, търговско представителство и посредничество,
лизинг, всяка дейност, за която се изисква лиценз,
разрешително или регистрация, ще се извършва
след надлежното получаване на съответния лиценз,
разрешително или регистрация. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дора Георгиева Атанасова и Владимир
Атанасов Осенов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15550/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аркаим арт студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж. к. Хиподрума,
бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 29, с предмет на дейност:
продуцентска, рекламна и импресарска дейност,
видео- и фото заснемане, производство на рекламни, документални и други фирми, производство
на телевизионни и радиопредавания, създаване
на мултимедийни продукти, информационна, консултантска и посредническа дейност, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни и спедиционни сделки, както и всяка друга незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Емил Георгиев Доцов и Зорница Владимирова Богданова и се
управлява и представлява от Емил Георгиев Доцов.
41783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15805/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Генератор БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Георг Вашингтон 41, с предмет на
дейност: изграждане и експлоатация на съоръжения
за производство на електрическа и/или топлинна
енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, производство и продажба на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални
и възобновяеми енергийни източници, разработване
и реализиране на други инвестиционни проекти в
страната и чужбина, покупко-продажба на стоки
и други вещи в обработен и/или необработен вид,
както и всяка друга дейност и/или услуги, които не
са забранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 30 000 лв., със съдружници „Аква-

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

венто холдинг“ – ООД, и „Хидротурс – 94“ – ООД,
и се управлява и представлява от Ханес Таубингер
и Явор Георгиев Иванов само заедно.
41784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 14600/2007 вписа промяна за „Киленд
инвестмънтс“ – ООД, във връзка с постановено
решение на Бургаския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, в София, район „Красно
поляна“, бул. Цар Борис 84, ап. 1.
41785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15177/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Антрейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Ралевица 64, вх. Б, ет. 6, ап. 38, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия
с различен вид стоки, търговско представителство
и посредничество, предоставяне на научни, технически, търговски и административни услуги на
трети лица, консултации, маркетинг и реклама,
участие в други търговски дружества, както и всяка
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Андреев Христов и Андрей
Лъчезаров Тошков и се управлява и представлява
от Николай Андреев Христов.
41786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 15021/2007 вписа промяна за „Некст фешън“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на
Видинския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Видин, ул. Средна гора
38, ет. 2, ап. 4, в София, район „Средец“, ул. Граф
Игнатиев 6Б.
41797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15475/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стеваки“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, бул. Драган Цанков 36, бл. Б, ет. 5, офис
501, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
внос и износ на стоки, консултантски услуги и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стивън Антъни Брус и Джаки Елейн Скарлет
и се управлява и представлява от съдружниците.
41798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15931/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ро
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Мур 15, с предмет
на дейност: покупка и производство на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, проектантска, конструкторска и внедрителска дейност, строителство
и предприемаческа дейност в областта на строителството, транспортна дейност в страната и чужбина,
комисионна, спедиционна складова, маркетингова
дейност, внос и търговия с каменни въглища, вътрешна и външнотърговска дейности, както и всяка
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Румен
Стайков Рогачев, който управлява и представлява.
41799
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15623/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Анджи – 007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, бул. Генерал Скобелев 44, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях, покупко-продажби, техния
износ, внос и преработката им, след регистрация
в Министерството на финансите, търговия с часовници, изделия на фината механика и оптиката
и всяка друга дейност, за която няма забрана със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Зеин Мохамад Аси, който управлява
и представлява.
41800
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15612/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алмина консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ул. Нишава 172, ет. 3, с
предмет на дейност: упражняване на строителен
надзор, консултации в областта на проектирането
и строителството след получаване на необходимите лицензии, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален или преработен
вид; производство и търговия със стоки и услуги;
внос и износ на стоки и услуги; посреднически и
комисионерски услуги, търговско представителство,
както и всички други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
фондация „Родът Попов“ и се управлява и представлява от управителя Албена Руменова Попова.
41801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14178/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кокаляне холдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Константин Иречек 16, ап. 15, с предмет на дейност:
придобиване, управление и продажба на участия
в български и чуждестранни търговски дружества
чрез придобиване на дялове и/или акции, участие
в управлението на други дружества, инвестиции в
недвижими имоти и строителство, както и сключване на всички 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 и управител Патрик Жорж
Смитхьойс, който управлява и представлява.
41802
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. № 6954/2007 вписва промени за „Роди
роуд“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Росица Аспарухова Далекова на Добромир Андреев Далеков; заличава като съдружник
и управител Росица Аспарухова Далекова; вписва
като съдружник и управител Добромир Андреев
Далеков; вписва нов дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от Добромир
Андреев Далеков.
41803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15609/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дизайн груп сту-
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дио“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост 2“, ул. Каприел Каприелов,
бл. 260, вх. 1, ет. 6, ап. 24, с предмет на дейност:
проучване и проектиране в областта на териториалното и ландшафтно устройство, градоустройството и
архитектурата, паркострояването, дизайн, интериор,
вътрешно и външно озеленяване; производство и
продажба на семена, посадъчен материал, цветя,
декоративни храсти и дървета; озеленяване на паркове и градини – проектиране, консултации, услуги;
изграждане и поддържане на паркове и градини;
проучвателни, проектантски, доставни, строителни,
монтажни услуги; компютърна графика и анимация;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; екологично проектиране,
инженеринг, мониторинг на качеството на околната среда; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина; търговия
със стоки от собствено производство в страната и
в чужбина; търговско представителство и посредничество, агентство; комисионни, спедиционни,
складови, лизингови, консигнационни, оказионни
и лицензионни сделки; туристически, хотелиерски,
рекламни, програмни, информационни, консултантски услуги; превозни сделки за превоз на пътници
и товари с всякакъв вид транспорт, спедиторски и
логистични услуги – в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Григор Георгиев Перчиклийски
и Десислав Георгиев Евлогиев и се управлява и
представлява от Григор Георгиев Перчиклийски.
41804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 15143/2007 вписва промяна за „Боро“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Благоевградския окръжен съд за промяна на седалището и
адреса на управление от Разлог, ул. Иван Вазов 4,
в София, район „Триадица“, пл. Македония 1, ет. 19.
41805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15630/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Антиейджинг
интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ж. к. Яворов,
ул. Модест Мусоргски 11, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: разпространение на знания, консултантски услуги, посредническа дейност, продажба
на интелектуална собственост, ноу-хау и пакети
от услуги, свързани с антиейджинг, иновационни
способи срещу различните форми на остаряването,
балнеология, медицински туризъм, туроператорство, диетология, търговия с хранителни добавки,
популяризиране и реклама и незабранена от закона
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Борисов Георгиев, Анна Тинчева Иванова-Колева,
Анета Стоянова Костадинова-Петрова и Радка
Пенчева Стоянова, и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41806
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15189/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Жевиз – Докуз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 325, вх. А, ет. 4, ап. 11,
с предмет на дейност: строителство, търговия със
строителни материали в страната и в чужбина,
покупко-продажба на недвижими имоти, търго-
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вия със стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, консултантски
услуги, складови и комисионни сделки, туристическа дейност, транспортна дейност в страната и в
чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и всички
други сделки и услуги, които не са забранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Иванович Молдован, Николай Николаевич Караджов, Димитър
Степанов Делибалтов, Анатолий Анатолиевич Букер,
Степан Иванович Калчишков, Юрий Николаев
Топалов, Федор Илич Таукчи, Григори Григориев
Таукчи, Григорий Василиевич Мераджи и Петър
Петров Ушанли, и се управлява и представлява от
Владимир Иванович Молдован.
41807
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15701/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тити
2004“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 523, ет. 12,
ап. 57, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги и други услуги, сделки с
интелектуална собственост, стопанисване на водни
басейни и всичко свързано с тях, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, дърводобив, дървопреработване,
обработване и всичко свързано с дървесината,
продажбата им, дърводелски услуги, таксиметрови
превози в страната и в чужбина, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външно- и вътрешнотърговска дейност, всякаква
друга дейност, незабранена от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Тодор Николов Тодоров, който го управлява и представлява.
41808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15338/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фармакс и
те“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Княжево, ул. Любляна
58, с предмет на дейност: консултантски услуги,
посредническа дейност, икономически консултации
и всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Явор Михайлов Михайлов, който го
управлява и представлява.
41809
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15232/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Апейс
мюзик България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Гюешево 85, Институт по маркетинг, с предмет на
дейност: продуциране и разпространение на звукозаписи, сделки с предмет: права на интелектуална
собственост, управление на звукозаписни компании,
наемане на служители и развитие на цялостни бизнес интереси и всякаква друга стопанска дейност,
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незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Апейс Медия Плс“ и се управлява
и представлява от управителите Анатоли Владев
Белчев и Иван Евстатиев Драндийски заедно и
поотделно, както следва: поотделно от всеки от
управителите за сделки, които не превишават
сумата 5000 лв., заедно от двамата управители и
поотделно от Анатоли Владев Белчев за сделки,
които превишават сумата 5000 лв.
41810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15700/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Унилукс мебел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“ 1, бл. 535,
вх. Г, ет. 6, ап. 84, с предмет на дейност: производство на мебели, търговия на едро и дребно, внос,
износ, маркетинг, реклама, бартерни, лизингови,
реекспортни и други операции, свързани с експорт
и импорт на стоки и услуги, строителство на сгради, търговско представителство, посредничество,
агентство, спедиторска дейност, кафетерия и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Виден Асенов
Димитров, който го управлява и представлява.
41811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15655/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кристал фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж.к. Илинден 46, вх. 10, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия
с бижутерия, парфюмерия, козметика и дрехи,
търговия в сферата на туризма, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с алкохол, цигари, хранителни и нехранителни стоки, търговия с движими
и недвижими имоти, агентство и посредничество,
търговия в селското стопанство, животновъдство
и всичко, което не е забранено от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Силвия Стефанова Пинджурова
и Милена Петрова Пинджурова и се управлява и
представлява от Силвия Стефанова Пинджурова.
41812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15496/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Строй-транс
ЧП“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ул. Тумба 48, с
предмет на дейност: строително-ремонтни дейности,
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Пандо Захариев Димитров, който го
управлява и представлява.
41813
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. № 4154/2007 вписва промени за „Инброкер“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла Мария Петрова Минковска на Весела Николаева Гиздова; заличава като съдружник Мария Петрова
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Минковска; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Инброкер“ – ЕООД; едноличен собственик
на капитала е Весела Николаева Гиздова, която го
управлява и представлява; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
41814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15443/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Богданови – Компания“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 91Б,
вх. Г, ет. 2, ап. 79, с предмет на дейност: търговия с търговски и промишлени стоки в страната
и в чужбина, вкл. чрез разкриване на собствена
търговска и дистрибу торска мрежа, търговско
посредничество, агентство и комисионерство на
фирми и лица в страната и в чужбина, маркетинг
и мениджмънт, информационни услуги, рекламна
дейност, консултантска дейност, лизингова дейност,
транспортна и спедиторска дейност, обслужваща
търговската и посредническата дейност, експорт,
реекспорт, импорт и бартерни сделки с търговски и
промишлени стоки, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Христо Вангелов Богданов и Георги
Христов Богданов и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
41815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15095/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Ди
Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 25, ет. 6,
ап. 26, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Силвия Николова Ненова, която го управлява и представлява.
41816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15901/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мобистрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 255, вх. А, ет. 8, ап. 23,
с предмет на дейност: всички видове строителномонтажни работи, проучване и проектиране, сервизна, рекламна и консултантска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт на хора и товари в страната
и в чужбина, туризъм, производство, изкупуване,
преработка и търговия с всички видове селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ивайло Николаев Лозанов
и Венцислав Христов Витанов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15793/2007 вписа в търговския регистър еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Куингрифин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Презвитер Козма 56, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги, лизингова, туристическа, сервизна,
ремонтна, транспортна, програмно-техническа,
ресторантьорска, хотелиерска, посредническа дейност, дизайн и обзавеждане, строително-монтажна
дейност, внос, износ, ноу-хау, посредническа дейност,
представителство (без процесуално) на физически и
юридически лица в страната и в чужбина и всякаква
стопанска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Петра Геритсен, която го управлява и представлява.
41818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16201/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Азима“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
бул. Свети Наум 60, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и/или наем, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, рекламни, информационни, програмни, консултантски и други услуги
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Светла Цветанова Григорова, Милен Павлов Павлов и Велислава
Миткова Димкова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41819
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. № 3538/2007 вписва промени за „Пи Ел
корект“ – ЕООД: вписва като управител Силвия
Андреева Божилова; дружеството ще се управлява
и представлява от Пламен Лилов Лилов и Силвия
Андреева Божилова заедно и поотделно.
41820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14993/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „София мениджмънт
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Сан Стефано 14,
вх. В, ет. 5, ап. 31, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, управление на имуществото,
консултантски услуги, търговско посредничество,
извършване на преводаческа, рекламна, маркетингова и други дейности, както и сделки и дейности
в производството и търговията със стоки и услуги,
при спазване на всички законови изисквания, в
страната, зад граница, самостоятелно и в съдружие,
както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вяра
Пенчева Мелтън и Марта Божидарова Стоянова
и се управлява и представлява от съдружниците,
като Марта Божидарова Стоянова има право да
представлява дружеството при сделки с имущество
до 50 000 лв., а Вяра Пенчева Мелтън има право
да представлява дружеството неограничено.
41821
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. № 15300/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Феникс ММ“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
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„Средец“, пл. Народно събрание 3, ет. 5, 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, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 50 000 лв., разпределени
в 2500 обикновени поименни акции и 2500 акции
на приносител с номинална стойност по 10 лв., със
съвет на директорите в състав: Стоянка Тодорова
Мрънкова – изпълнителен директор, Тодор Василев
Мрънков – председател на СД, и Роберто Мрънков,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Стоянка Тодорова Мрънкова.
41822
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15504/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булбилд експорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 213, вх. В, ет. 6, ап. 60, с предмет на дейност:
строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, сделки с недвижими имоти, инвестиционна
и консултантска дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни физически
и юридически лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, комисионни,
бартерни, лизингови сделки, складова, спедиционна
и превозна дейност, рекламно-издателска дейност,
туристически услуги, проучване, както и всякаква
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветелина Василева Бедуян,
която го управлява и представлява.
41823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15610/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Роси стил 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Изток, ул. А. П. Чехов 33, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти,
експорт и импорт, посредничество, комисионерство,
туроператорска и туристическа дейност, счетоводни
услуги, транспортна и спедиторска дейност, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виктория Денкова Денкова и Кристина
Денкова Денкова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
41824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15546/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джоб солюшънс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Цар Асен 21, с предмет на дейност:
внос и износ на работна ръка, консултации и посредничество, генерално представителство в страната
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и в чужбина, производство и търговия със стоки и
услуги, както и всякаква друга дейност, позволена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Страхил Бенчев Гановски, Димо Страхилов Гановски, Пламен
Веселинов Папазов и Силвия Филипова Ненчева,
и се управлява и представлява от управителите
Коста Иванов Любенов и Страхил Бенчев Гановски
заедно и поотделно.
41825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15529/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Джоя – 74“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 476, вх. Д, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, парфюмерия
и козметика, автосервизна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина със собствени и наети
автомобили, вкл. и със специализирани камиони,
спедиторска дейност, битови услуги, строително-монтажна и ремонтна дейност, търговия, дистрибуция
и производство на промишлени стоки, оборудване
и стоки за бита, консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни сделки, лизинг, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светослав Спасов Христов,
който го управлява и представлява.
41826
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15335/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Космос 1988“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Свети Наум 16, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: строителство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни,
лизингови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, маркетингови, консултантски
и други услуги, международен и вътрешен туризъм,
проучване, проектиране и изграждане на различни обекти в страната и в чужбина, производство,
внедряване и сделки със съоръжения и инсталации
за хай-технологии, покупка, отдаване под наем,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и/или извършване на различни
сделки с тях или с вещни права върху недвижими
имоти, управление на недвижими имоти и други
активи, както и други сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Станислав Дмитриевич
Ползиков, Микаил Кафар Гасанов и Александър
Панайотов Александров, които го управляват и
представляват заедно или поотделно.
41827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16033/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ем
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, ул.
Балканджи Йово 2, вх. А, ет. 5, ап. 12, с предмет
на дейност: търговия с хранителни и нехранител-
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ни стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство на стоки с цел продажба, покупка на
стоки или други вещи, транспортна, таксиметрова,
комисионна, спедиторска, рекламна, оказионна,
консигнационна, туристическа, търговия в бензинови
зони, хотелиерска, ресторантьорска дейност (след
лицензиране), сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Бойко Бойчев Филипов,
който го управлява и представлява.
41828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15671/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виато“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Васил Левски 109, с предмет на
дейност: внос, износ, покупко-продажба, замяна и
други сделки с нови и употребявани автомобили,
машини и съоръжения, отдаване на автомобили под
наем, лизинг, други форми на рентиране, спедиторски и транспортни услуги в страната и в чужбина,
автосервизни услуги, организация и експлоатация на автокъщи, паркинги и гаражи, търговско
представителство и посредничество, таксиметрова
дейност, както и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стилиян Владимиров Христов и „Лаурис“ – ООД, и се управлява
и представлява от Стилиян Владимиров Христов.
41829
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. № 7934/2007 вписва промени за „Крибоб“ – ООД:
вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от
Татяна Ангелова Ангелова-Василева на Варужан
Владикович Исунц; 30 дружествени дяла от Татяна
Ангелова Ангелова-Василева на Боян Георгиев Михайлов и 50 дружествени дяла от Илиян Драганов
Василев на Варужан Владикович Исунц; заличава
като съдружници Илиян Драганов Василев и Татяна
Ангелова Ангелова-Василева; вписва като съдружници Варужан Владикович Исунц и Боян Георгиев
Михайлов; заличава като управител Татяна Ангелова
Ангелова-Василева; вписва като управител Боян
Георгиев Михайлов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Боян Георгиев Михайлов.
41830
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15953/20 07 вписа в т ърговск и я рег истър дружество с ограничена отговорност „Стробус – строй“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 59, с предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност, продажба на недвижими имоти
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Кръстьо Трайков Кръстев
и Светослав Василев Стамов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41831
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15522/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чери
пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Алек-
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сандър Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
посредническа, консултантска дейност, управление на недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 л., с едноличен
собственик на капитала Алън Дейвид Чери, който
го управлява и представлява.
41832
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15617/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Перун инерт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ж.к. Връбница 1, бл. 509, вх. Г, ет. 6,
ап. 85, с предмет на дейност: производство на
инертни материали, приготвяне на бетонови, варови
и асфалтови разтвори, производство на керамични
изделия, строителство, търговия с недвижими имоти,
земеделие и продажба на земеделски продукти, както
и всякакви други дейности и услуги, търговски по
смисъла на закона и незабранени от него. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Вангелов Бояджиев, Васил
Кирилов Петков, Георги Александров Манджов и
Николай Георгиев Иванов и се управлява и представлява от Георги Вангелов Бояджиев.
41833
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14954/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фреш консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 20, ет. 6, ап. 14,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламна, производствена,
строителна, инженерингова, маркетингова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска, транспортна,
спедиторска, консултантска, издателска и разпространителска дейност, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, наемане, отдаване под наем,
покупка, продажба и управление на недвижими
имоти, представителна, посредническа и агентска
дейност на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, стопанска
дейност на безмитните зони, както и всякакви други
сделки и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, за които не се изисква изрично
разрешение от компетентен държавен орган, предхождащо вписването на дружеството в търговския
регистър. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нели Велинова
Луски и Марк Джозеф Десбиенз и се управлява и
представлява от Нели Велинова Луски.
41834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15641/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ей енд Ей
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Презвитер
Козма 56, с предмет на дейност: производство и
търговия със стоки и услуги, вътрешна и външна
търговия, 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, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
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ружници Адреан Жерард Марк Моленхорст и Ан
Макдугал Уест и се управлява и представлява от
Адреан Жерард Марк Моленхорст.
41835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15449/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Шмит и Вагнер инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 58, ет. 4, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност в страната и в чужбина, дистрибуторска
дейност, търговско представителство, инвестиции
във всички видове движими и недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Уайт инвестмънтс“ – АД, и Марта
Радостинова Василева-Хаджиева и се управлява и
представлява от Ив Дюпонсел.
41836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15629/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МТ
проджект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ул. Проф.
Кирил Попов 53А, ет. 3, ап. 18, с предмет на дейност:
консултантска дейност, мениджмънт на дружества,
търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална
собственост и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон и за която не се изисква
предварително разрешение (лицензия) от държавен
орган, като в случай, че за някоя от изброените
дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде
извършвана след получаването му. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Ломпок Инвестмънтс
Лимитид“, Кипър, и се управлява и представлява
от управителя Меглена Антонова Тушева.
41837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15322/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Феар трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков 50, вх. 1,
ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: ресторантьорство
и хотелиерство, проучване, разработка и реализация
на проекти в областта на търговията, туризма, рекламата и услугите, организиране и менажиране на
концерти, ревюта и промоции, търговия с недвижими
имоти, строителство, ремонтно-възстановителни
дейности в областта на строителството, интериорно
и екстериорно проучване и проектиране, внос и износ на суровини, материали и продукти, вътрешна
и външна търговия с хранителни и нехранителни
стоки, търговско представителство и посредническа
дейност на български и чуждестранни физически и
юридически лица, транспортна, спедиторска, туристическа дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Деян Веселинов Димитров и Станимир Иванов Коев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
41838
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 15664/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „София инженеринг“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
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София, кв. Ботунец, сграда „София Инженеринг“,
с предмет на дейност: маркетингова и инженерингова дейност, ремонтна и възстановителна дейност
на металургични и енергийни съоръжения, пещостроителна и пещоремонтна дейност, проучване,
проектиране и машиноконструктивна дейност,
строително-монтажни и пусково-наладъчни работи,
производство и доставка от страната и в чужбина
на машини, конструкции и съоръжения, строителен
надзор, инвеститорски контрол, стоков контрол,
контрол върху съоръжения под налягане и върху
други надзорни съоръжения, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в
500 поименни акции с номинална стойност 100 лв.
всяка една, с едноличен собственик на капитала
„Стийл енджиниъринг лимитид“, Британски Вирджински острови, със съвет на директорите в състав:
Емил Ангелов Димитров – изпълнителен директор,
Димитър Михайлов Радулов – заместник-председател, Палаватху Кришнан Наир Бижу – председател,
Тодор Георгиев Чобанов и Йордан Захариев Чипев,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Емил Ангелов Димитров.
41839
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. № 11030/2006 вписва промени
за „Лозен консулт“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието на едноличния собственик на капитала – чуждестранно юридическо лице от „Бизнеспарк София Имобилиен“ – ГмбХ, на „Линднер
Фермьогенсфервалтунгс“ – ГмбХ; вписва промени
в учредителния акт.
41840
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. № 7156/2006 вписва промени
за „М – К – 06“ – ООД: вписва прехвърляне на 65
дружествени дяла от Владимир Николаев Мемов
на Христо Лилов Райков; заличава като съдружник Владимир Николаев Мемов; вписва промени
в дружествения договор.
41841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15327/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Орион
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Гюешево 83, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, транспортна дейност,
превозни услуги, спедиция, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
производствена дейност и строителство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Уинслоу
дивелъпмънтс“ – ООД (рег. по ф.д. № 6731/2004
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от управителя Тодор Петров Тодоров.
41842
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15992/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Аквилон – груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра-
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йон „Красно село“, ул. Владайска 16, ет. 3, ап. 9, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка и
продажба на недвижими имоти, строителство и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Юрий Анатолиевич Сисенко и Петър
Сребров Петков и се управлява и представлява от
Петър Сребров Петков.
41843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15126/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Никел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б, партер, с
предмет на дейност: покупко-продажба и отдаване под наем и управление на недвижими имоти
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Никълъс Кели и Хелън
Мери Кели и се управлява и представлява от Артур
Саркис Асланян.
41844
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15896/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ти Джи ентертейнмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 33, вх. Г,
ет. 3, ап. 76, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност в
страната и в чужбина, продажба на дребно и едро
на вещи и стоки в първоначален или преработен
вид, комисионна и спедиционна дейност, внос и
износ на стоки, търговско представителство и посредничество на фирми в страната и в чужбина,
консултантска, изобретателска, изследователска
и внедрителска дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдру ж ници А лександър Драгомиров Ту чев и
Юлиан Драгомиров Василев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14328/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Къщи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Георги Сава Раковски 122Б, ет. 1, ап. 14,
с предмет на дейност: консултинг, придобиване и
търговия с недвижими имоти, представителство и
посредничество, изграждане, отдаване под наем и
продажба на сгради и помещения, както и всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона,
незабранена от него. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Иванов Василев, Николай Василев Петров и
Мария Илиянова Митева, която го управлява и
представлява.
41846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15972/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Александров – конструкшънс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 26, с предмет
на дейност: производство на метални и дървени
конструкции, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Йорданов Александров, който го управлява и представлява.
41856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16171/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ин
флора“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Плачковски
манастир 18, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петя Георгиева Димитрова, която го
управлява и представлява.
41857
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. № 8742/2007 вписва промени за „Тацит системс“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Изгрев“, ул. Райко
Алексиев 44, първи надпартерен етаж.
41858
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15530/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топлодолски“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Разсадника, бл. 30А,
вх. В, ет. 6, ап. 66, с предмет на дейност: внос и
търговия с автомобили и друга транспортна техника, търговия в страната и в чужбина с резервни
части и консумативи за леки и товарни автомобили,
диагностика, сервизно обслужване, поддръжка и
ремонт на автомобили, баланс, монтаж и демонтаж
на гуми, автотенекеджийски и автобояджийски
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Вихър Димитров Топлодолски, който
го управлява и представлява.
41859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15336/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Крейън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул.
Плачковски манастир 14, вх. А, ап. 1, с предмет
на дейност: предоставяне на услуги и изготвяне
на архитектурни проекти и планове, инженерно
проектиране, вътрешен и външен дизайн на сгради
и др., търговско представителство и посредничество,
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комисионни, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупко-продажба на недвижими имоти с цел препродажба,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Юлия Руменова Величкова, която го управлява
и представлява.
41860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15736/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ю П
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума,
бл. 20А, вх. Б, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, търговия с
промишлени стоки и стоки за бита, алкохолни
и безалкохолни напитки, покупко-продажба на
моторни превозни средства, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество, представителство
и комисионерство на български и чуждестранни
юридически и физически лица в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на всякакви видове
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Иванов Василев,
който го управлява и представлява.
41861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15100/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отоворност „Казино Перла“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Зорница 2, ет. 1, с
предмет на дейност: организиране на хазартни
иг ри, иг ра лни автомат и (след пол у чаване на
лиценз), вътрешна и външна търговия, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и/или отдаване под наем, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, рекламна дейност, вътрешен и
международен туризъм, както и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
със съдружници „Казино Решения“ – ЕООД, и
„Черно и Бяло – 2007“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от Данаил Христов Илиев и Борислав
Душков Михайлов заедно и поотделно.
41862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15632/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ауто секънд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 369,
вх. 1, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, консултантски услуги,
търговско посредничество и представителство на
местни и чуждестранни лица, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговия със
стоки за широко потребление, откриване на обекти
за обществено хранене, автомонтьорски, ремонтни
и строителни услуги, транспортна дейност, превоз
на пътници и товари, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емилиан Стефанов Гюзелев, който го
управлява и представлява.
41863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15187/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еврокидц“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов 2, вх. А,
ап. 3, с предмет на дейност: организиране и провеждане на състезателни и развлекателни игри,
облози, дейности за реализиране на културни и
спортни мероприятия, реклама, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници „Еуропа Фунги
Инк“ – ООД (рег. по ф.д. № 7908/2006 по описа
на СГС), и Янка Славова Наскова и се управлява
и представлява от Джиовани Казалети.
41864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15618/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АДК
проперти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
ул. Костенски водопад 94, вх. А, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни
услуги в страната и в чужбина, комисионни сделки,
отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен
и международен туризъм, покупка и продажба на
недвижими имоти, други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анатолий Давидович Мачулский и се управлява и
представлява от Михаил Израилевич Шерешевский.
41865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14445/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рестраам
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, кв. Борово,
ул. Родопски извор 59, ет. 1, ап. 8А, с предмет на
дейност: строително-ремонтна дейност, покупкопродажба на недвижими имоти, строителни материали, техника и механизация, както и всякаква
друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която
не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Скирмантас
Римкус, който го управлява и представлява.
41866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15256/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ашли
прим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Илинден, бл. 127Б,
вх. Д, ет. 8, ап. 105, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство и посредничество;
комисионни и посреднически сделки, бартерни
сделки; търговия на едро и дребно с промишлени
и хранителни стоки; изкупуване, преработка и
търговия със селскостопанска продукция; вътрешен и международен туризъм; рекламна дейност;
маркетингови проучвания; както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антоний Кирилов Ашканов,
който го управлява и представлява.
41867
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 14845/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „И Еф Джи
бизнес сървисиз България“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 14, с предмет на дейност:
логистика, организиране и управление на заплащането на персонала на дружества и търговци,
която дейност обхваща следните услуги, но не
само: изчисляване и подготовка на заплащането
(допълнителните възнаграждения, вкл. трудови) и
изготвяне на ведомости за работни заплати и съпътстващите извлечения за извършените плащания,
счетоводна и друга документация съгласно съответните ведомости; извършване на уведомленията,
съпътстващи ведомостите за работни заплати и
сведения и справки до съответните органи и власти; изчисляване и извършване на осигурителните
вноски за основно и допълнително осигуряване;
съдействие при изготвянето на периодични данъчни декларации на персонала; извършване на
оценка на представянето на персонала, изготвяне
на отчетност за персонала и формулиране на цели
на служителите; предоставяне на консултантски
услуги по въпросите, свързани със стратегическите,
организационните, оперативните и икономическите
аспекти на управлението на човешки ресурси, както
и съпътстващата технология; посредничество на
дружества (физически лица в предлагането/промотирането), продажбата на техните продукти и услуги
с цел привличане на клиенти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон (дейностите,
изискващи специален лиценз или разрешение, ще
бъдат извършвани след получаването на съответното разрешение/лиценз). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 250 000 лв., разпределен
в 250 000 налични поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една, с едноличен собственик
на капитала „Българска пощенска банка“ – АД,
със съвет на директорите в състав: Емил Георгиев
Георгиев – изпълнителен директор, Петя Николова
Димитрова – изпълнителен директор, Александрос
Димитриос Сим Виталис – изпълнителен директор, Асен Василев Ягодин, Димостенис Баруцос,
Димитриос Кокинос и Катерина Тривиза, и се
представлява от всеки двама от изпълнителните
директори Емил Георгиев Георгиев, Петя Николова Димитрова и Александрос Димитриос Сим
Виталис заедно.
41868
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15861/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пиви енерджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадника,
ул. Хъшове, бл. 28, ет. партер, вх. Б/В, с предмет
на дейност: доставка на електросъоръжения, ремонт, сервиз, продажба, изграждане на инсталации,
интернет мрежи, строително-монтажни работи,
продажба на стоки и услуги, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Иванов Лазаров и Мирослав
Валентинов Георгиев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
41869
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16127/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АБМ
Клима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Бузлуджа 27,
с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия
с различен вид стоки, търговско представителство
и посредничество, маркетинг и реклама, участие в
други търговски дружества, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Чавдаров Разбойников, който го управлява и представлява.
41870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16327/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ка – 5 – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Георги Бенковски 45, с предмет
на дейност: строителство, строително-монтажни
работи, строително предприемачество, внос, износ,
реекспорт и търговия със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, промишлен и търговски
мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа,
транспортно-спедиторска, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иванка Антонова Сербе
зова и Катерина Венкова Голубарева и се управлява
и представлява от Иванка Антонова Сербезова.
41847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 13570/2007 вписва промени за „Кей Джи
Маритайм шипинг“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Светлин Димитров Стойнев;
вписва като член на съвета на директорите Кирил
Петров Домусчиев; премества адреса на управление
в София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 10;
вписва промени в устава, приети с протокол от
общото събрание на акционерите, проведено на
18.Х.2007 г.
41848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15316/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пегас Медикъл
Зоун“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 32, с предмет на дейност: покупка на
стоки или вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки на стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски или други услуги,
строителство, предприемачество, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други, незабранени със закон
сделки и дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Силвия Петрова Иванова, която го
управлява и представлява.
41849
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15809/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Къстам инжинеринг
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, бул. Цариградско
шосе 7-ми км, ЗИТ, корпус 2, ет. 3, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество, производство на стоки
с цел продажба, монтаж, инженеринг, логистика
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Юлиан Георгиев
Димитров и Людмила Кирилова Делчева, която го
управлява и представлява.
41850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15554/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юспбекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, ул. Ана Ахматова,
бл. 519, вх. 1, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
проектиране, производство, монтаж и поддръжка
на електронни изделия, разработка на програмно
осигуряване за електронни устройства и персонални компютри, търговия с електронни изделия и
програмни продукти, телекомуникационни услуги
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Войчек Марек Трайк и Димитър
Динев Пенев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15514/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Попстрой – 7“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 1, бл. 538, вх. В,
ап. 54, с предмет на дейност: строителна дейност,
консултантски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна и маркетингова дейност,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела
Сашова Шабанска и Момчил Русев Русев, които го
управляват и представляват само заедно.
41852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12915/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Профючър“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, бул. Христо Ботев 131, с предмет на дейност:
финансови консултации, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска, комисионна, предприемаческа,
рекламна, информационна и маркетингова дейност,
търговска дейност в страната и в чужбина, в т. ч.
придобиване на права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, придобиване на права
и задължения по всякакъв начин, други търговски
сделки и/или дейности, които не противоречат на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 513 200 лв., със съдружници Един
Казазич, Елвира Правовац, Валентина Толич, Адмил
Нукич, Едина Вук, Сабина Муянович, Емира Джака,
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Ален Кишич, Нермин Раделаш, Емир Мехмедбашич,
Кемал Дедович, Ведран Хаджиахметович, Мирела
Корич, Марела Кордич, Амер Хаджич, Един Хрница, Шеная Авдич, Амила Вук, Мевлида Дечевич,
Биляна Хаджимустафич, Амела Муфтич, Маида
Елзнар, Шевкия Цицвара, Игбала Скалоня, Едина
Юсич, Ясминка Корйенич, Елведина Хаджимуратович, Нивес Челикович, Сенад Марушич, Селма
Храпович, Даниела Якич, Сенад Реджич, Лейла
Квоцо, Занубия Спахич, Елвир Джатович, Муемер
Далипагич, Сенадин Мусич, Елмир Велич, Леила
Капур, Мая Яворич, Алма Субашич, Дияна Гргич,
Селма Кадич, Мехдина Шахович, Елдина Хусович,
Бахра Делия, Ина Тепич, Мерсиха Кориенич, Саима
Дженанович, Едина Дворникович, Аднан Кршлак,
Амела Шабанович, Шериф Звиздич, Аиша Джатович,
Алма Делич, Елмир Сикирич, Гордана Глухович,
Оливера Павичевич, Сузана Анич, Сабина Капетанович, Мерсад Муянович, Самира Исович, Мирза
Шабанович, Маида Шалич, Алиса Володер, Мерса
Калиман, Аземина Садикович, Зияда Шувалия,
Амира Турко, Амела Куловмац, Факета Алич, Аидабакаревич, Халима Исович, Едина Рапа, Сабина
Зубанович, Раза Ходжич, Джейна Спирян, Мирела
Ахметович, Лиляна Амович, Милако Раджен, Желка Сарич, Деян Станчич, Хилмия Лело, Мелиха
Куртович, Зморан Зец, Азра Муягич, Айла Црнич,
Лейла Витешкич, Сунита Топуз, Амир Чолакович,
Амина Вейсилович, Амела Мензил, Лейла Габела,
Дарко Остоич, Аида Потурич-Грануло, Нуджейма
Салихатгич, Мирела Салович, Катия Лукшич-Ниолич, Елма Юкович, Азра Кадич, Мирела Кулагич,
Аднан Зелкович, Осман Каймович, Златка Айанович, Лейла Бисич-Виджен, Санела Пашич, Белма
Костура, Дженанин Каралич, Аида Мешукич, Алина
Чолаковиц, Санела Мешич, Елведина Каралич,
Храбрен Капич, Елведин Мюкич, Елведин Фишич,
Дино Диздраревич, Амра Кадич, Аземина Гогич,
Панджа Дражен, Ядранка Дамянац, Лиляна Шатра,
Ранка Боланович, Сладяна Тркла, Марио Микулич,
Томислав Квесич, Ибрица Шута, Ана Жул, Елма
Загорчич, Едим Шута, Амна Клако, Лара Филак,
Мирко Толе, Мария Бешлич, Жанета Караматич,
Нина Джеба, Александър Берета, Саня Йевтич,
Горан Прчетич, Дра женко радишич, Радмила
Райлич, Невена Вучичевич, Фадил Нухич, Седина
Мисалевич, Азра Елезович, Броко Гаврилович, Радмила Опачич, Лиляна Шукало, Лиляна Радманович,
Даниела Дакич-Мейакич, Тамара Жунич, Наташа
Чолович, Биляна Савич, Радомир Савич, Мирияна
Тишма, Топлица Каранович, Владимир Янетович,
Борис Косойевич, Санела Джукич-Кувач, Александра Бидакович, Александра Джукич, Александар
Яковлевич, Орияна Ковачевич, Деян Кустирич, Сузана Попадич, Таня Джурич, Гордана Трбич, Игор
Латинович, Смиляна Кжовачевич, Небойша Тарлач,
Маринко Штрбац, Емир Тороманович, Снежана
Кечалович, Алемка Джанич, Амир Косович, Ирма
Хаджимехмедович, Маида Бешич, Азем Шахинагич,
Анарма Алиагич, Мурис Воич, Мирела Байбутович, Ясмина Пашагич, Санда Шарганович, Анела
Бакия, Харис Бегич, Ален Чолич, Селма Салкич,
Златко Агич, Зихад Яшарагич, Юсуф Диздаревич,
Михрия Махмутович, Рамилда Шехич, Сенад Муикич, Енес Незирович, Тамара Мартинович, Амел
Агич, Амел Мемич, Нермин Дурак, Нермин Авдич,
Санела Летич, Тино Квасина, Хазим Арнаутович,
Аида Казия, Амла Делкич, Адиса Грбич, Елдина
Яхич, Хермина Шало, Нермин Шишич, Санела
Омерович, Самир Булубашич, Дино Крайнович,
Омер Софтич, Даниела Драгойлович, Дамир Хасанич, Лиляна Попович, Дарио Милачак, Даниела
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Цвианович, Слободан Божанович, Таня Срдич,
Александро Илич, Александра Живанович, Мерима
Луканович, Тамара Дедич, Алма Халилович, Дияна
Джакович, Лейла Галешич, Светлана Маркович,
Горан Дедич, Алмира Муратбегович, Весна Дивак,
Сабина Юсичич, Антонела Сулагич, Мерсида Трговчич, Садина Сулич, Менсура Ашчерич, Мирсад
Бешлагич, Фикрета Аджайлич, Мелиха Яхич, Сандра Хасанамиджич, Мирсада Малкочевич, Шемса
Дедиеч, Аднан Сийерчич, Ферид Фазлович, Сенад
Рибич, Милкица Илич, Изабела Божич, Александра
Шешлия, Симо Мишикич, Велко Брезо, Майа Хаджич, Давор Челикович, Нина Радич, Владо Йевтич,
Немана Байич, Аня Тришич, Драгиша Живанович,
Владимир Милошевич, Даниела Савкович, Лидия
Секанич, Слободан Тешич, Иван Лазич, Зорица
Тришич, Ясмин Бистрич, Михайло Влачич, Далибор
Йокич, Боян Тол, Дияна Рамич, Нермина Какнашевич, Селма Шабанович, Салих Зилич, Адис Налич,
Един Хамзич, Неджмия Булина, Горан Гарич, Азур
Чушкович, Ала Будимович, Вахдет Дрино, Даниела
Додик, Еме Бешич, Санин Фазлич, Далибор Чолич,
Кенан Берберович, Мая Ковач, Санела Юсич, Злата
Мезетович, Елвир Смрико, Аднан Ордагич, Ердин
Доглод, Саня Връховац, Улияна Селимович, и се
управлява и представлява от Алма Делич и Едим
Шута заедно.
41853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16159/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „И В
Н – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Пиротска 29, с предмет на дейност: строителна
и строително-ремонтна дейност, т ъргови я със
строителни материали, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Илияна Йорданова Илиева,
която го управлява и представлява.
41854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16077/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дио дизайн
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Казичене, ул. Кирил
и Методий 2, с предмет на дейност: рекламна и издателска дейност, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мая Методиева Пантова, която го
управлява и представлява.
41855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15880/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай Би Ти
Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Владая, ул. Сианит
12, с предмет на дейност: консултантска дейност и
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услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови сделки и
транспортна дейност; информационни и програмни
услуги; покупка и продажба, внос и износ на стоки,
суровини и материали в страната и в чужбина в
първоначален, преработен или обработен вид, вкл.
от собствено производство; сделки с недвижими
имоти, както и всякакви други разрешени със закон
сделки и дейности с упражняването им в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Николай Иванов Петков, който го управлява
и представлява.
41886
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15915/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ДРБМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж. к. Фондови
жилища, бл. 212, вх. Г, ет. 3, ап. 76, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, производство и търговия с промишле
ни, хранителни, битови и селскостопански стоки,
вътрешен и международен пътнически и товарен
транспорт, 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 Лукич Зоран,
който го управлява и представлява.
41887
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15663/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ирон секюрити“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Николай Лилиев 32, ет. 5, с предмет
на дейност: всякаква охранителна дейност, в т. ч.
охрана на лица, обекти и фирми и на имуществото
им, вкл. и въоръжена охрана (след разрешение при
спазване на специфичните законови изисквания за
това), детективска дейност, организация, поддръжка и ремонт на технически системи за сигурност,
транспортни и спедиторски услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Иванов Малинчев и Иван
Михайлов Михайлов и се управлява и представлява
от управителя Михаил Красимиров Коцев.
41888
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 15422/2007 вписа промяна за „ДРТ България
1“ – ЕАД: премества седалището и адреса на управление от Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 1, в София,
район „Витоша“, ж. к. Драгалевци, ул. 311 № 10А.
41889
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16234/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Електро – соларни системи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Илинден, бл. 71, вх. Д,
ет. 8, ап. 105, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с недвижими имоти,
комисиионна 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 посред-
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ничество, складови сделки и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Стефанов Костов, Владимир Савов
Томов и Илиян Младенов Богданов и се управлява
и представлява от Любомир Стефанов Костов и
Владимир Савов Томов заедно и поотделно.
41890
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 5121/2007 вписва промени за „Изток
парк“ – АД: вписва промяна на наименованието
на „БСР Варна“ – АД; вписва нов устав, приет на
ОС на акционерите, проведено на 1.Х.2007 г.
41891
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15867/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко – пром
импекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ
ление София, район „Изгрев“, ул. Елемаг 8, ет. 1,
с предмет на дейност: търговия – внос, износ на
стоки, оборудване и технологии за преработка
на отпадъци и вторични ресурси, консултантски,
рекламни, информационни и други услуги, търговско представителство и посредничество, туризъм,
транспорт и транспортни услуги, строителство и
строителна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Виктор Георгиевич Кинев,
който го управлява и представлява.
41892
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15846/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КЛК
ИММО“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска 70,
офис 3, с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, посредничество, представителство, както и
всякакви други търговски дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Канет бизнес сървисис“ – GMBH,
Австрия, Виена, и се управлява и представлява от
управителя Искра Александрова Станчева.
41893
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 13413/2007 вписа промяна за „Консулторес и
промосионес“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Стара Загора, ул. Свети
Княз Борис I № 118, ет. 10, ап. 40, в София, ул.
Димитър Хаджикоцев 100, ет. 5, ап. 12.
41894
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15723/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Оварас – 34“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ж. к. Бъкстон,
ул. Ген. Суворов 127, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
транспортни и превозни сделки, комисионни и спедиционни сделки, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, превозна,
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складова дейност, рекламни, печатни, информационни, програмни и консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, за която няма законова
забрана съгласно законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Левент Мехмед Чакър,
който го управлява и представлява.
41895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15579/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Елемент 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бряст 4,
ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: консултации
за управление на заведения за хранене и оказване
на съдействие за осъществяване на дейността в
тях; ресторантьорство; обучение на персонал за
заведения за хранене; рекламни и информационни
услуги; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ани Пешева Банкова,
която го управлява и представлява.
41906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15745/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алвикто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадника,
бл. 9, вх. А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
производство, дистрибуция и продажба на промишлени, битови и хранителни стоки, маркетинг и
рекламна, консултантска дейност, счетоводни и административни услуги, търговско представителство
и посредничество, всякаква разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Валентина Цонева Панчева, която го
управлява и представлява.
41907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15455/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Старс тим“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 725, вх. А, ет. 4, ап. 9,
с предмет на дейност: преводи от български език
на чужди езици и от чужди езици на български
(преводаческа дейност), легализация, търговско посредничество, представителство и комисионерство,
реклама, консултантски, финансови и счетоводни
услуги и дейност, логистика, управленски услуги,
внос, износ, бартер и реекспорт на стоки, транспортни услуги, продажба на всякакви стоки и материали,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Савка Ганчева Ганчева и
Жана Георгиева Владимирова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41908
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. № 5344/2007 вписва промени за „Стройконструкт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла, представляващи целия капитал
на дружеството, от Стефан Радоев Баев на Ивайло
Людмилов Минков; заличава като едноличен соб-
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ственик на капитала и управител Стефан Радоев
Баев; вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Ивайло Людмилов Минков; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 59, ет. 6, ап. 13;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ивайло Людмилов Минков.
41909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 1079/2004 вписва промени за „Билдинг
хоспиталс“ – АД: заличава досегашния съвет на
директорите; вписва нов съвет на директорите в
състав: Христо Димитров Мазнейков – председател
и изпълнителен директор, Валентина Илиева Мазнейкова и Атанасиос Стаматос Зиголис; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Христо Димитров Мазнейков.
41910
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. № 10867/2004 вписва промени за „Пауър
солюшънс“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 111 000 лв.; премества
адреса на управление в София, район „Изгрев“, ул.
Тинтява 13; вписва нов дружествен договор.
41911
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. № 10867/2004 вписва промени за „Пауър
солюшънс“ – ООД: вписва прехвърляне на 111 дружествени дяла от „Три Джей Технолоджис“ – ООД,
на Михаил Трайков Михайлов, 111 дружествени дяла
от „Три Джей Технолоджис“ – ООД, на Величка
Евлогиева Кутева; 318 дружествени дяла от „Три
Джей Технолоджис“ – ООД, на Тодор Георгиев
Тодоров; 111 дружествени дяла от „Три Джей Технолоджис“ – ООД, на Милена Колева Истаткова;
вписва като съдружници Величка Евлогиева Кутева,
Михаил Трайков Михайлов и Милена Колева Истаткова; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Тодор Георгиев Тодоров; вписва нов
дружествен договор.
41912
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф. д. № 7551/2005 вписва промени за „Мет риъл
истейт“ – ЕАД: вписва промени в устава, приети с
протоколно решение от 9.VII.2007 г. на едноличния
собственик на капитала; вписва увеличение на
членовете на съвета на директорите от трима на
четирима; вписва като член на съвета на директорите Ивайло Василев Господинов.
41913
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. № 8920/2005 вписва промени за „Алексис
5000“ – ЕООД: вписва като управител Александър
Григоров Янакиев; дружеството ще се управлява
и представлява от Александър Григоров Янакиев.
41914
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. № 10924/2005 вписва промени за „Ти Ел
консултинг груп“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Изгрев“,
бул. Самоков 60; заличава като управител Любомир
Михайлов Дачев; вписва като управител Божан
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Атанасов Божанов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Божан Атанасов
Божанов; вписва промени в дружествения договор.
41915
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. № 3304/2005 вписва промени за „Евроком
кабел менид ж мънт Българи я“ – ЕООД: вписва намаление на капитала от 17 607 470 лв. на
3 000 000 лв.; вписва промени в учредителния акт.
41916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф. д. № 13214/2005 вписва промени
за „Китана – 77“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Огнян Огнянов Амзин
на Рад Добрев Фръгов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Огнян Огнянов Амзин; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Рад Добрев Фръгов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Рад Добрев Фръгов; вписва промени
в учредителния договор.
41917
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. № 9217/2005 вписва промени за „Булгаргаз
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Венцислав Димитров Петров
на „Амес“ – ЕООД, и 35 дружествени дяла от
„Максим пропърти мениджмънт“ – ЕООД, на
„Амес“ – ЕООД; заличава като съдружници Венцислав Димитров Петров и „Максим пропърти
мениджмънт“ – ЕООД; вписва като управител
Димитър Неделчев Георгиев; дружеството продължава дейността си като „Булгаргаз инженеринг“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
„Амес“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 15728/2007 по
описа на СГС); премества седалището и адреса на
управлеине в София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 41А, ап. 6; дружеството ще се управлява и
представлява от Сава Цанков Велинов и Димитър
Неделчев Георгиев заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
41918
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.VI.2007 г. по ф. д. № 6611/2005 вписва промени
за „Бенефишъл пропъртис“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от София, район „Средец“, пл. Света Неделя 16, във Варна, ул.
Братя Миладинови 16; вписва нов учредителен акт.
41919
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. № 11734/2006 вписва промени за „Куубуус
риъл естейт енд девелопмент България“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Искър“, ул. Продан Таракчиев 12;
вписва изменения в дружествения договор.
41920
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. № 14594/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Болкан
Броудкастинг“ – АД.
41921
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф. д.
№ 14594/2006 вписва промени за „Болкан Броуд-
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кастинг“ – АД: вписва като едноличен собственик
на капитала „Еммис интернешънъл Холдинг Б.В.“,
Холандия; вписва нов устав, приет с протоколно
решение от 10.IХ.2007 г. на едноличния собственик
на капитала; дружеството продължава дейността
си като „Болкан Броудкастинг“ – ЕАД; премества
седалището и адреса на управлеине в София, район
„Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82.
41922
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. № 12556/2006 вписва промени
за „Кей – Ес – Ви – САТ“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Илиев Биков; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала „Томеком“ – ЕООД, чрез законния му
представител Теодор Данаилов Дечев.
41923
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14280/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Искър – 58“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Сердика
26, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Искър Кирилов Попов, който го управлява и представлява.
41924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14535/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сентрал А 14“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Позитано 3, ет. 1, с предмет на
дейност: търговия и посредничество при сделки с
недвижими имоти, проектиране и строителство,
комисионна и консигнационна дейност, ноу-хау,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и/или чуждестранни физически
и юридически лица, импорт, експорт, транспортна
дейност, туроператорска и туристическа агентска
дейност, рекламна дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, консултантска дейност и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, при
спазване на всички приложими разрешителни или
лицензионни режими. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кристофър
Майкъл Саймънс, Джули Саймънс, Уй Хуат Кхо и
Фунг Лий Чан и се управлява и представлява от
Кристофър Майкъл Саймънс.
41925
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. № 10114/2004 вписва промени за „Глобал
транс – България“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 18 000 лв.
41936
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. № 12008/2005 вписва промени за „Луис
Бергер България“ – ЕООД: вписва като прокурист
Галина Валентинова Керуин; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Кристос
Константинос Германакос и прокуриста Галина
Валентинова Керуин поотделно.
41937
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14924/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ес Пи Ес Уотър
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Хайдушка поляна
4, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: проектиране, доставка и монтаж на оборудване за В и К
инсталации, изграждане на поливни и напоителни
системи, фонтани и водни ефекти, консултантски
услуги, покупка на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав Маринов
Славов, Петър Младенов Чулев и Светозар Ценев
Ценев и се управлява и представлява от Елена
Любомирова Стефанова.
41938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14225/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еймс – Джи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Любляна 8, ет. 5,
ап. АТ2, с предмет на дейност: строителна и инженерингова дейност, производство, вътрешно- и
външнотърговска дейност на едро и дребно, комисионна и транспортна дейност, консултантски и битови
услуги, рекламно-информационна, маркетингова,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, експорт и реекспорт, както и всякаква
търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Георгиев Цанев и Лилия
Йотова Николова и се управлява и представлява
от Иван Георгиев Цанев.
41939
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14759/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Даков сървиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Редута, ул. Яребична
планина 1, с предмет на дейност: автомобилни
ремонтни дейности, търговия със стоки или други
вещи, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни сделки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, строителство, реконструкция
на недвижими имоти, транспортна и спедиционна
дейност, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
продуцентство и други услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Данаил Цветков Даков,
който го управлява и представлява.
41940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13724/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Прима
селект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
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бл. 343, вх. А, ет. 2, ап. 11, с предмет на дейност:
внос и търговия с автомобили втора употреба,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, консултантски услуги, мениджмънт,
търговия, посредничество, транспортни услуги,
логистика, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Юлия Славчева Иванова, която го
управлява и представлява.
41941
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. № 4262/2007 вписва промени за „Рохо
виво“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от Йордан Трендафилов Трендафилов
на Габриел Едгардо Абад и 44 дружествени дяла
от Йордан Трендафилов Трендафилов на Мария
Долорес Мадрид Круз; дружеството продължава
дейността си като „Рохо виво“ – ООД; вписва
като съдружници Габриел Едгардо Абад и Мария
Долорес Мадрид Круз.
41942
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. № 5466/2007 вписва промени за „Уебтех
Юръп“ – ЕООД: вписва като управител Михал
Маток; дружеството ще се представлява от управителя Михал Маток единствено и само заедно с
управителя Давид Авги, който запазва правото си
да представлява дружеството самостоятелно; вписва
актуализиран учредителен акт.
41943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14206/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Симакс
РС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Св. Наум 6, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: инвестиционно проектиране,
консултантски услуги, изготвяне на документация
за узаконяване на сгради, търговско представителство, агентство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица у
нас и в чужбина, хотелиерски, туристически, издателски, рекламни, информационни, програмни,
счетоводни, импресарски, софтуерни и хардуерни
услуги, комисионни, лизингови, складови, спедиционни, превозни и сделки с недвижими имоти и
вещни права върху тях, сделки с интелектуална
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност
с всякакви стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, за които няма нормативно ограничителен режим, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Георгиев Симов,
който го управлява и представлява.
41944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13383/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Влад. Д. трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул. Бойчо
воевода 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, суровини и материали, вътрешно- и външнотърговска
дейност, превоз на товари в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
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рекламна, маркетингова, агентска, консултантска
дейност, разкриване и експлоатация на заведения за
бързо хранене и забавни игри, комисионни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия с черни и цветни
метали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Любенов Донков, който го
управлява и представлява.
41945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14219/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „О Би
Джи консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 314, вх. Б, ет. 11, ап. 27, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно с промишлени
стоки, търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми, хотелиерски
услуги, спедиционни и комисионни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Атанасов
Костов, който го управлява и представлява.
41946
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 10332/2007 вписва промени за „Бия“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Витоша“, ул. Симеон Радев 40, вх. А,
ет. 4, ап. 10, във Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 1, ап. 3.
41947
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15851/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Роби Джи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Нови
Искър“, ул. Незабравка 1, с предмет на дейност:
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
услуги, за които няма забранителен или лицензионен
режим, внос, износ, търговско представителство
и посредничество, транспортна, маркетингова,
лизингова, туристическа дейност, консултантски
услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Александров
Димитров и Бисер Витов Николов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15543/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виета“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, пл. Света Неделя 4, ет. 5, с предмет
на дейност: обучение по финансов мениджмънт,
одитинг, управление на човешките ресурси, информационни и ком у никационни тех нолог ии,
специализиран софтуер, специализирано езиково
обучение, консултиране по създаване на собствен
бизнес, бизнес планиране, европейски и национални
фондове и програми, търговско представителство,
посредничество, сделки с недвижими имоти, внос,
износ на стоки и всяка друга позволена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венета Миланова
Колева и Виолин Ненов Ненов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41949
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15823/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Венеция арт
кафе“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Дойран 9, с
предмет на дейност: откриване и експлоатация на
заведения за обществено хранене, 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 и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венета
Иванова Кастелова, Ога Соколова и Светла Каменова Димитрова и се управлява и представлява от
Венета Иванова Кастелова.
41950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15762/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грациела
ВД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
район „Искър“, гр. Нови Искър, ул. Две могили 7, с
предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с кожи, кожени изделия, обувки и
аксесоари, лизинг и лизингова дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна и сервизна
дейност, консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на производството,
дистрибуцията, продажбата и маркетинга на стоки
за бита, хотелиерство и ресторантьорство, търговия
с алкохол и цигари и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Виктория Страхилова Дондева,
която го управлява и представлява.
41951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15804/2007 вписа в търовския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александър
Инс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 110,
вх. В, ет. 2, ап. 59, с предмет на дейност: покупкопродажба, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, строителство в страната и в чужбина, внос,
износ, търговия, рекламна, консултантска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, вътрешнотъровска и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рент-а-кар, производство,
изкупуване, преработка и търговия с всички видове незабранени от закона стоки, туристическа и
транспортно-спедиторска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кирил Александров Минчев и се управлява и представлява от управителя
Станко Спасов Памукчиев.
41952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дан
парк консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 103, бл. 115, ап. 41, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
вът решна и меж д у народна т ъргови я, пазарни
проучвания и маркетинг, сделки с интелектуална
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собственост, туристически, рекламни, програмни
иинформационни услуги, развойна дейност в област
та на машиностроенето, консултантска дейност в
областта на опазване на околната среда, изменения на климата, търговия с емисии, възобновяеми
източници и енергийна ефективност, продажба на
стоки от собствено производство, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
ползване и/или продажба и всички други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Никола Стоянов Стойчев,
който го управлява и представлява.
41953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15592/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Наплатанови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, кв. Дървеница, ул. Пловдивско поле 9,
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, изработка на изделия
от метал и други железарски услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, транспортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, строителна и
монтажна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Венцислав Томов Наплатанов и Явор
Томов Наплатанов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41954
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 15160/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Лаборекс“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул. Акад.
Иван Гешов 15, с предмет на дейност: аналитична
дейност в областта на оценка на риска под въздействието на факторите, свързани с околната и
трудовата среда и други дейности, разрешени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 521 168 лв., разпределен в 521 168 поименни
акции с номинална стойност 1 лв., с едноличен
собственик на капитала държавата, със съвет на
директорите с мандат 3 г. в състав: Александър
Стефанов Спасов – председател, Сашо Стоянов
Ангелов и Стела Рахамин Шекерджийска, и се управлява и представлява от изпълнителния директор
Александър Стефанов Спасов.
41955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15906/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Це
Ес Пе България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Шести
септември 33, ет. 6, ап. 7, с предмет на дейност:
развитие на софтуер и търговия със софтуер и
хардуер и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Максимилиан Хелетцгрубер, който го
управлява и представлява.
41956
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 13421/2007 вписва промени за „Ел Ем
стройконсулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Иван Димитров Иванов на
Петър Асенов Тончев; заличава като съдружник
и управител Иван Димитров Иванов; вписва като
съдружник и управител Петър Асенов Тончев;
дружеството се управлява и представлява от Елена
Маринова Донева-Николова и Петър Асенов Тончев
заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
41957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15756/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нотикъл
Блу“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Джон Уилям Лорензо, който
го управлява и представлява.
41958
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14794/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „ДИД консулт
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, кв. Витоша, ВЕЦ – Симеоново, ул. 21-ви век 13, офис 3, с предмет на дейност:
финансови и счетоводни услуги, съставяне на финансови отчети съгласно ЗС, икономически консултации,
изготвяне на бизнес планове и оценки, рекламна и
издателска дейност, търговия на едро и дребно, вкл.
със стоки – собствено производство, внос и износ,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти и посредничество по такива сделки,
експлоатация на заведения по хранене и развлечения,
туризъм, вкл. туроператорска дейност и туристическа
агентска дейност, хотелиерство, допълнителни туристически услуги, след получаване на лиценз, за които
такъв се изисква, както и всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Даниела Христова Люцканова,
която го управлява и представлява.
41959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15984/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джордж и Филипо“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, строителна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, консултантска дейност и услуги, рекламна,
издателска, информационна и маркетингова дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Филипос
Фотиу и Георгиос Димитриадис и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41960
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15994/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар
Ейч Фрейт България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“,
ул. Народно хоро 60, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: консултантска и посредническа дейност,
търговска и инвестиционна дейност във връзка с
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, строителство и проектиране, спедиторски, консултантски и транспортни
услуги, производство, търговия на едро и дребно
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Иво Андров Василев, който го
управлява и представлява.
41961
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 15973/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Никант“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 220, вх. 3, ет. 5, ап. 53,
с предмет на дейност: посредничество при сделки
с недвижими имоти, търговия с недвижими имоти,
проектиране, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всички други сделки и услуги,
които не са забранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антон Иванов Симеонов и Николай Иванов
Симеонов и се управлява и представлява от Антон
Иванов Симеонов.
41962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14282/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Катекс гарден“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 80, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
проучване и проектиране, ландшафтен дизайн,
озеленяване, проектиране и реконструкция на сгради, интериор, екстериор и дизайн, консултантски
услуги, технически контрол и авторски надзор,
научни разработки и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт на
Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Катя Михайлова Такова,
която го управлява и представлява.
41963
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. № 14703/2007 вписва промени за „ВСВ
лизинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Стефан Георгиев Топалов на Радостина Ангелова Йорданова; вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от Красимира Петрова
Иванова на Емилия Иванова Йоцова; заличава като
съдружници Стефан Георгиев Топалов и Красимира
Петрова Иванова; заличава като управител Краси-
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мира Петрова Иванова; вписва като съдружници
Емилия Иванова Йоцова и Радостина Ангелова
Йорданова; вписва като управител Васил Георгиев
Иванов; дружеството се управлява и представлява от Стефан Георгиев Топалов и Васил Георгиев
Иванов заедно и поотделно; управителите имат
правомощието да се разпореждат самостоятелно
и поотделно със суми и активи на стойност до
50 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
41964
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15888/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ациес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен парк,
ул. Суходолска 2, ет. 2, с предмет на дейност:
ветеринарни усл у ги, п роизводст во, п рода жба,
препродажба и сервиз на стоки и съоръжения
за леката и тежката промишленост, културата и
спорта, вътрешна и външна търговия, внос, износ
и реекспорт на стоки, бартерни сделки, извършване
на представителство и посредничество, управленски и маркетингови услуги, фотографски услуги,
сделки с обекти на интелектуалната собственост,
консултантска дейност, информационни, програмни
и импресарски услуги и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Деян Веселинов Митков,
който го управлява и представлява.
41965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15433/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евисо – Инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Илинден, бл. 127Б,
вх. Б, ет. 4, ап. 30, с предмет на дейност: всякаква
производствена дейност, търговска дейност и предоставяне на услуги, търговски операции, мениджмънт,
лизинг, консултантски услуги, транспортна дейност,
инженеринг, търговско представителство и всяка
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Евадулло Орипов, който го управлява и представлява.
41692
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. № 32265/92 вписва промени за „Радиотелекомуникационна компания“ – ЕООД: вписва
промени в учредителния акт.
41693
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по
ф. д. № 12991/91 вписва промени за „Балканкерамик“ – АД: вписва промяна предмета на дейност:
производство на керамични и бетонови изделия;
транспортна и спедиторска дейност и услуги, вътрешен и международен транспорт; услуги и търговска дейност в страната и в чужбина; вътрешна
и външна търговия със строителни материали и
стоки за промишлено и жилищно обзавеждане;
заличава като член на съвета на директорите и
председател Дончо Стоянов Иванов; вписва като
член на съвета на директорите Йордан Славчев
Йорданов; вписва като председател на съвета на
директорите Йордан Славчев Йорданов; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 5.Х.2007 г.
41694
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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. №3663/91 вписва промени за „Болкан Бритиш
соушъл сървейс“ – АД: вписва промяна в устава,
приета на общо събрание на акционерите, проведено на 14.ІХ.2007 г.
41695
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 3663/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Болкан
Бритиш соушъл сървейс“ – АД.
41696
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. № 15149/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Алисиатекс България“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймз 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., с едностепенна система на управление в
състав 3 лица и съвет на директорите за срок 3
години в състав: Теодор Панайотис Константино
Зюмбюлио – председател, Панайотис Теодоре Констатинау Чока – изпълнителен директор, и Алики
Константинау – зам.-председател, и се представлява
от изпълнителния директор Панайотис Теодоре
Константинау Чока.
41767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15505/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виртуално“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж. к. Младост 4, бл. 474, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия с компютри, компютърни модули и системи, програмиране,
внос и износ, представителство на юридически и
физически лица в страната и в чужбина, внос и
износ, вътрешна и външна търговия, консултантска дейност, маркетинг и мениджмънт, ремонтна
дейност, както и всякакъв вид производствена и
търговия дейност, незабранена от валидните правни
норми на страната. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Нако Петров Марков,
който го управлява и представлява.
41768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15066/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Дотмарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ул. Акад.
Борис Стефанов 1, вх. В, ет. 1, ап. 5, с предмет на
дейност: маркетинг, уебдизайн, интернет услуги,
реклама, консултантска и инвеститорска дейност,
и всякаква друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Христо Даниелов Маринов, който го
управлява и представлява.
41769
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15387/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Никнайд – Н.Н.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ул. Евгени
Босилков 4, с предмет на дейност: строителство,
ремонтни дейности, транспортни услуги, инженерни и консултантски услуги, проучване, проектиране, геодезически услуги, рекламна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, комисионна
дейност, търговия на едро и дребно, складова
дейност, импресарск и и менид жърск и услу ги,
както и извършването всякаква други дейности,
разрешени от законодателството при спазване на
всички приложими лицензионни, регистрационни
и други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Николай Любомиров
Найденов, който го управлява и представлява.
41770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15028/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Псирон текст“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж. к. Сухата река, бл. 133, вх. Г, ап. 64,
с предмет на дейност: производство и търговия с
текстилни изделия, ситопечат, бродиране, рекламна
и издателска дейност, производство, преработка и
търговска реализация на стоки за бита, потребителски
и промишлени стоки, както и на селскостопанска
продукция, представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, транспортна, консултантска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, екскурзоводска,
импресарска и строителна дейност , откриване на
увеселителни заведения и заведения за обществено
хранене, вътрешна и външна търговия, търговия
на едро и дребно със спиртни напитки и цигарени
изделия, маркетингова, лизингова и инженерингова
дейност, информационно обслужване, обучение на
кадри и предпечатна подготовка, електротехнически
и електромонтьорски услуги, търговия с движими
и недвижими имоти, визови услуги, посредническа
дейност по информиране, оказване на съдействие и
наемане на работа на лица в страната и в чужбина
и всякаква друга дейност със стоки и услуги, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Кирилов
Христов, Иван Кирилов Христов, Боряна Игнатова
Игнатова и Евгения Кирилова Христова и се управлява и представлява от Петър Кирилов Христов и
Иван Кирилов Христов заедно и поотделно.
41771
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.
д. № 8024/2007 вписва промени за „Елисее България“ – ЕАД: вписва промяна в наименованието
на едноличния собственик на капитала от „Елисее
Инвестмънтс Яер Лтд“ на „Елисее Инвестмънтс
Маями Лтд“.
41772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15289/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Трансинвест – София“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Генерал
Паренсов 29, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, търговско
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представителство и посредничество, консултантска
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти,
други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв. с едноличен собственик на капитала
ООО „Мега“ и се управлява и представлява от
управителя Артем Владимирович Кирюшин.
41773
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. № 14460/2007 вписва промени за „Марвен
07“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мартин Евгениев Бачев на Мариан
Колев Златев; заличава като едноличен собственик
и управител Мартин Евгениев Бачев; вписва като
едноличен собственик и управител Мариан Колев
Златев; вписва нов учредителен акт.
41774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15733/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„П – Новекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 519, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки и вещи, на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, педагогическо и социално консултиране, образователни дейност, квалификационни
дейности за развитие на човешки ресурси, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Павлина Георгиева Александрова, която
го управлява и представлява.
41775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Вени – Рос“ – ЕООД, със седа лище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж. к.
Илинден, бл. 120, вх. Г, ет. 5, ап. 81, с предмет
на дейност: вътрешна търговия, външна търговия,
производство на стоки, предоставяне на услуги,
строително-ремонтна дейност, изграждане и ремонт на електрически инсталации, транспортна
дейност, консултантски услуги, шивашки услуги,
всякаква друга дейност, незабранена от закона или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Венцислав Георгиев Троянов,
който го управлява и представлява.
41776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15726/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Гуми – Миг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Хемус 37, вх. В, ет. 7, ап. 57, с предмет
на дейност: производство и търговия с авточасти и
гуми, строително-ремонтна дейност, всякаква друга
дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не
съществува изрична законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петко Иванов Петков и Иван Михайлов
Василев и се управлява и представлява от Иван
Михайлов Василев.
41787
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15645/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интернешънъл
лоджистик сървисиз“ – ООД, със седалище и адрес
на управление – София, район „Сердика“, ул. Гюешево 83, Бизнес център „Сердика“, ет. 3, офис 311, с
предмет на дейност: спедиционна дейност, вътрешен,
вътрешнообщностен и международен транспорт,
складова дейност, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, консултантска
дейност, митническо агентиране, вътрешна, вътрешнообщностна и външна търговия, внос и износ
на стоки, маркетинг, рекламна и информационна
дейност и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Михаил
Христов Иванчев и Андреас Фишер и се управлява
и представлява от Михаил Христов Иванчев.
41788
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. № 6522/2007 вписва промени за „Ай Ес
пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Ивайло Георгиев Стоичков на
Мария Петкова Стоичкова; заличава като едноличен
собственик на капитала Ивайло Георгиев Стоичков;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Мария Петкова Стоичкова; дружеството
ще се управлява и представлява от Донка Дамянова Иванова и Мария Петкова Стоичкова заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
41789
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15216/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Хоум хънтърс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Асен Разцветников 1, вх. Б, ет. 4, ап. 14,
с предмет на дейност: предприемачество и сделки
с недвижими имоти, пазарно проучване, оценка на
недвижими имоти, консултантски услуги при сделки с
недвижими имоти; вътрешна и външна търговия със
стоки и услуги; представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина; всякаква
друга дейност, незабранена със закон, при условие,
че ако се изисква регистрация, разрешение или
лицензия по отношение на някоя дейност, такава
дейност ще се извършва след получаването на такава
регистрация, разрешение или лицензия. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Даниела Орлинова Велева и Емилия
Кирилова Иванова-Харамлийска и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15102/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Булдини“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ул. Кукуш 1 (Инкомс – ИМ), с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, производство,
моден дизайн, внос и износ на готова продукция,
транспортна и спедиционна дейност в страната и
чужбина, посредничество и представителство на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, консултантска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство и извършване на
всяка друга дейност, незабранена със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Здравка Николова Нацкова, Ренета
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Стоименова Димитрова, Велко Иванов Болчев
и Димитър Огнянов Димитров и се управлява и
представлява от Здравка Николова Нацкова и Ренета Стоименова Димитрова заедно и поотделно.
41791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15435/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Визона“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Чавдар Мутафов,
бл. 65Б, с предмет на дейност: производство на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид; ноу-хау и инженерингова дейност, консултантска дейност и услуги,
строителство и ремонт на жилищни и търговски
сгради, покупко-продажба на недвижими имоти,
участие в други дружества, посредническа дейност,
комисионна търговия, складова дейност, реекспорт,
информационни, рекламни, комисионни, издателски
и туристически услуги; търговско представителство
и агентство на български и туристически физически
и юридически лица, и всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Буен Пламенов Гунев,
който го управлява и представлява.
41792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15539/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Монте мюзик“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Васил Кирков 4, с предмет на дейност:
импресарска дейност, продуцентска и издателска
дейност, връзки с обществеността, звукозапис и
производство на аудио- и аудиовизуални продукти,
рекламна дейност, посредническа дейност, консултантска дейност, организация на културни, публични,
музикални мероприятия, фирмени и лични празници,
кетъринг, други дейности, за които няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Кирилов Ампов
и Магдалена Стоянова Сотирова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41793
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. № 3481/2007 вписва промени за „Калинов
строй“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Георги Димитров Калинов на
Диана Маркова Калинова; заличава като едноличен
собственик на капитала Георги Димитров Калинов;
вписва като едноличен собственик на капитала
Диана Маркова Калинова; вписва изменение на
учредителния акт.
41794
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15204/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВК – строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2 – 4, вх. 1, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: производствена дейност, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически юридически
лица в страната и чужбина, вътрешна и външна
търговия, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туристическа дейност, проектантска и дизайнерска
дейност, пътнически и товарни услуги в страната
и чужбина, рекламна дейност и всякаква друга
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дейност, незабранена със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Константин Игоревич Носков и Вадим Александрович Панасенков и се управлява и представлява от
съдружниците заедно.
41795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15350/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Футарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов 9, ет. 1,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен транспорт, студио
за татуировки и козметично студио, лизингова
дейност, реклама и маркетинг, хотелиерство и
ресторантьорство, производство и продажба на хранителни, промишлени и битови стоки, комисионна,
спедиционна и туристическа дейност, импресарска
дейност, информационна и консултантска дейност,
посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, сделки с
интелектуална собственост, заложна къща, както
и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иво Владимиров Константинов, който
го управлява и представлява.
41796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15636/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Тейлър пропърти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9
(вдясно от входа), с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на хранителни,
селскостопански и битови стоки, посреднически и
комисионни услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, пътнически
и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, както и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лойд Кристофър
Тейлър и Патриша Маргарет Тейлър и се управлява
и представлява от Лойд Кристофър Тейлър.
41871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15483/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К капитал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 147, ап. 14, с предмет
на дейност: търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти; строителство; комисионна и
консигнационна дейност; ноу-хау; търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и/или чуждестранни физически и юридически лица;
импорт-експорт; транспортна дейност; туроператорска и туристическа агентска дейност; рекламна
дейност; ресторантьорство и хотелиерство; консултантски услуги, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена от законодателството и при
спазване на всички приложими разрешителни и
лицензионни режими. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Калоян
Тонев Икономов и „Виквижън“ – ЕООД (рег. по ф.
д. № 6018/2005 по описа на СГС), и се управлява
и представлява от Магдалена Илиева Сергиева.
41872
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15241/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Био
флор енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, бул. Никола Вапцаров 23,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: консултантска
дейност, разработване на проектна документация и
управление на проекти по европейските програми
на Структурните и Кохезионния фонд и програмата
за развитие на селските райони; пряко участие като
бенефициент или подизпълнител, самостоятелно
или в партньорство в реализацията на инвестиционни проекти; консултации и услуги в областта на
търговията, производствената и преработвателната
дейност – промишлена и селскостопанска; реализиране на търговски, комисионни, посреднически и
други сделки; производство, преработка и търговия
със земеделски, селскостопански и горски продукти
и стоки, биомаса и др.; производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
туристическа дейност, хотелиерство, екотуризъм,
развитие на екопътеки; обучение и квалификация
на обществени групи, безработни и заети лица;
маркетинг, реклама и връзки с обществеността,
представителство и агентска дейност; разработване
на стратегии за местно и регионално икономическо развитие; анализи и стратегии за развитие и
опазване на околната среда и водите, биоразно
образието, управление и развитие на земеделието,
биоземеделието, горите и горския фонд, залесяването
и опазването на дървесното разнообразие и други
в съответствие с Програма „Натура 2000“; строителна и инженерингова дейност; всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Станчо Златев Делиганев,
който го управлява и представлява.
41873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15905/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хоспис
Свети Николай Чудотворец“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Сердика“, кв.
Банишора, ул. Шумен 13, ет. 3, ап. 3, с предмет на
дейност: продължително медицинско наблюдение,
поддържащо лечение, предписано от лекар, и грижи по домовете по отношение на лица с хронични
инвалидизиращи заболявания и медико-социални
проблеми, мониторно наблюдение, кислородолечение, ентерално и парентерално хранене, двигателна
и психосоциална рехабилитация, търговска дейност
за нуждите и в рамките на предмета на осъществяваната медицинска дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Руска Димитрова Петрова и се управлява и представлява от Светослава
Тодорова Попова.
41874
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15817/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Грийк едюкейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис І № 99,
с предмет на дейност: търговско представителство,
посредничество и агентство, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни
дейности и свързаните с тях услуги, както и друга
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незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Костас Валентин Бокос,
който го управлява и представлява.
41875
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16239/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нове интернал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Московска 43, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
т ърговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, участие в други търговски дружества,
комисионерска дейност, маркетинг и мениджмънт,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Нове – АД – холдинг“
(рег. по ф.д. № 17222/91 по описа на СГС), и „Детерминант“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4134/2007 по
описа на СГС), и се управлява и представлява от
управителя Мирослав Александров Илиев.
41650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15853/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Финанс експрес – София“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Димитър Петков,
бл. 106, вх. Д, ет. 5, ап. 105, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, внос,
износ, търговия с хранителни и промишлени стоки,
стоки за бита, финансова и транспортна дейност,
международни превози, представителство на чужде
странни и български физически и юридически лица,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Любенов Начев
и Улянченко Олександр, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
41651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Е – теам“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 245, вх. 2, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: косултации по връзки с обществеността,
организиране на корпоративни и промоционални
събития, рекламни, информационни, импресарски, преводни и консултантски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Надежда Георгиева Николова, която го управлява
и представлява.
41652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мери
цвет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 1, вх. В, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, консултантски услуги, внос и
износ, реекспорт, спедиция и транспорт, отдаване
под наем на сгради, съоръжения и машини, ресторантьорство и хотелиерство, пазарни проучвания,
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мениджмънт, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както
и други спомагателни дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Марийка Василева Цолова, която го
управлява и представлява.
41653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15659/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 213,
вх. 1, ет. 4, ап. 23, с предмет на дейност: консултации,
инвестиционен инженеринг, мениджмънт, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност,
тийм билдинг, комисионна дейност, представителство
и агентство на български и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, транспортна дейност, вътрешна и външна търговия – внос, износ, реекспорт,
недвижими имоти, рекламна дейност и 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 Димитрийка Георгиева Божилова, която го управлява и представлява.
41654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16018/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Файер плейс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. Гина Кунчева 39,
с предмет на дейност: производство на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален или
обработен вид, ноу-хау и инженерингова дейност,
консултантска дейност и услуги, строителство и
ремонт на жилищни и търговски сгради, покупкопродажба на недвижими имоти, участие в други
дружества, посредническа дейност, комисионна търговия, складова дейност, реекспорт, информационни,
рекламни, комисионни, издателски и туристически
услуги, търговско представителство и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Явор Христов
Герчев и Николай Николаев Марков, които го
управляват и представляват заедно и потоделно.
41655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15895/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Универс транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Кораб
планина 50, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия
със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, търговско посредничество, комисионерска и
консигнационна дейност, транспортна и рекламна
дейност, проучване на пазар, разработка и реализация самостоятелно и съвместно с други физически
лица и дружества на конкретни проекти в областта
на производството, търговията и услугите, както
и всякаква друга стопанска и търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Калоян Великов Динчев, който го
управлява и представлява.
41656
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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. № 2634/93 вписа промени за „Апотекс“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Росен Стефанов Наумов на „Лоара трейдинг“ – ООД;
заличава като съдружник Росен Стефанов Наумов;
вписва като съдружник „Лоара трейдинг“ – ООД,
със седалище САЩ; заличава като управител Росен
Стефанов Наумов; вписва като управител Пенка
Христова Георгиева, която ще управлява и представ
лява дружеството; вписва нов дружествен договор.
46280
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 7290/93 вписа промени за „Агрима“ – АД:
заличава като прокуристи Елиаким Давидай и
Захари Василев Кайков; заличава като членове на
съвета на директорите Мирослав Атанасов Сарандев
и Пенка Веселинова Евстатиева-Бързакова; вписва
като членове на съвета на директорите Елиаким
Давидай, Мордехай Грийнхаус, Андреа Настасе и
Донка Пенчева Терзиева; дружеството ще се представлява от всички членове на съвета на директорите
при следните ограничения: при представителство
на дружеството при сделки/транзакции на стойност
под 100 000 евро са необходими винаги два подписа
от членове на съвета на директорите, единият от
които трябва да бъде или на Мордехай Грийнхаус,
или на Елиаким Давидай; при представителство на
дружеството при сделки/транзакции на стойност
над 100 000 евро са необходими винаги два подписа
от членове на съвета на директорите, единият от
които трябва да бъде на Елиаким Давидай.
46281
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 14195/94 вписа промяна за „Райфайзенбанк
„България“ – ЕАД: заличава като прокурист Ани
Василева Ангелова.
46282
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. № 18133/94 вписа промени за „Агенция
Протос“ – ООД: заличава като управител Ирена
Димитрова Петкова; вписва като управител Лефтер
Кънчев Бързев.
46283
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 5758/95 вписа промени за
„СМА вар“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „СМА вар“ – ЕОД, на „СМА минерал“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление от район „Лозенец“, ул. Милин камък
57, ет. 4, в район „Триадица“, бул. Витоша 64; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
46284
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. № 5987/97 вписа промени за „Отечество“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 (деноминирани) лв. на 5000 лв.;
вписва нов дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от управителя Лучия
Георгиева Стоянова.
46285
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 13733/96 вписа промяна за „Стройинвестхолдинг“ – АД: заличава Росица Димова Балабанова
като член на надзорния съвет.
46286
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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 17.Х.2007 г. по ф.д. № 6161/96 вписа
прекратяването на „Оптик – АН“ – ООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Галя Костадинова Аспарухова и срок за ликвидацията 6 месеца.
46287
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6392/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Плесио
компютърс“ – ЕАД.
46288
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6392/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Плесио
компютърс“ – ЕАД.
46289
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 6392/2004 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Плесио
компютърс“ – ЕАД.
46290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15998/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селекция“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Сребърна 5, с предмет
на дейност: инженерингова дейност в областта на
производството на топлинна енергия за отопление
и производство на топла вода за битови нужди,
производство, внос, износ и реекспорт на технологично оборудване, изграждане, сервиз, поддръжка
и експлоатация на системи за отопление, вентилация, климатизация и газификация, проектиране
и изграждане на топло-, електро- и В и К мрежи,
извършване на строително-ремонтни работи, топ
лоизолации, производствена и търговска дейност,
стопанисване, поддръжка, управление и отдаване
под наем на недвижими имоти, посредничество
и комисионерство, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, както
и всякаква друга търговска дейност, които не е
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Румен Димитров Янев,
който го управлява и представлява.
46291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16533/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Авлос
плам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 7, бл. 708,
вх. Б, ап. 21, с предмет на дейност: педагогически
услуги, търговско представителство и посредничество, производствена, комисионна, рекламна,
информационна, предприемаческа, консултантска,
външнотърговска дейност, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, хотелиерски, рекламни услуги и
всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Пламенка Данаилова Златева, която
го управлява и представлява.
46292
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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. № 6380/2007 вписва промени за „Еуролог
Балкан“ – ЕООД: вписва като управител Луиджи
Амендола; дружеството се управлява и представлява от Чинциа Дацци и Луиджи Амендола заедно
и поотделно.
46293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16363/2007 вписа пром яна за „Строкомерс“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Плевенския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Кнежа, област
Плевен, ул. Назъм Хикмет 22, в София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 021, вх. А, ет. 1, ап. 15.
46294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16697/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей
брос про“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Народно
хоро 26, ет. 2, с предмет на дейност: създаване на
аудио-визуални продукти, организиране на курсове
и уроци по актьорско майсторство и съвременни
танцови техники, покупка и продажба на недвижими имоти, производство, внос, износ и търговия
на стоки, незабранени със закон, бартер, лизинг и
други външнотърговски операции, предлагане на
всякакъв вид услуги, незабранени със закон, ресторантьорство и хотелиерска дейност, производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни и български физически и юридически лица в страната и в чужбина,
транспортна дейност, организиране на вътрешен и
международен туризъм, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Даниел Владимиров Ахмаков, който го
управлява и представлява.
46295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дрогеда“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Съборна 2А, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство, проучване, продажба и консултантски услуги,
търговско представителство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джон Брендан Мориарти,
който го управлява и представлява.
46296
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 15312/2007 вписва промени за „Идеал стандарт
БК България“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 60 000 лв.
чрез издаване на нови 1000 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.;
вписва изменение в устава, прието с решение на
управителния съвет на едноличния собственик
(ч.ю.л.), проведено на 16.Х.2007 г.
46297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16737/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Есте Лайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Изгрев“, бул. Драган Цанков 36, офис Б, стая 402,
с предмет на дейност: експертно-консултативна
дейност в здравно-социа лната сфера, здравен
мениджмънт, изработване и търговия с програмни продукти в страната и в чужбина, доставка и
търговия с продукти и оборудване за центрове за
естетична медицина и СПА центрове, консултантска
дейност по инвестиционни проекти, извършване на
търговия и услуги в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти, маркетингова и рекламна
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество на български и чужде
странни лица в страната и в чужбина. Дружеството
може да извършва и всякакви други дейности,
разрешени от законодателството, при спазване на
действащите лицензионни, регистрационни или
други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Медика БГ“ – ООД (рег. по ф.д. № 4694/2005), и Катя
Георгиева Паскова и се управлява и представлява
от Дора Георгиева Атанасова.
46298
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16838/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Крисбоб“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Георги
Пеячевич 45, ет. 3, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, комисионна
дейност, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, консигнационна, маркетингова
дейност, административни, технически и финансови
услуги и консултации в областта на строителството,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Татяна Ангелова Ангелова-Василева,
която го управлява и представлява.
46299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16323/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Маком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, пл. Света Неделя 16, ет. 4, с предмет на
дейност: рекламна, маркетингова, консултантска,
търговска, производствена, строителна, проектантска, предприемаческа, посредническа, агентска,
транспортна, туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност, както и на всякакъв друг
вид стопанска дейност в страната и в чужбина,
незабранена от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Мария Владимирова Грашнова и Албена Тодорова
Колева и се управлява и представлява от Албена
Тодорова Колева.
46300
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.2007 г.
по ф.д. № 13621/2005 вписа промени за „Малина – 2005“ – ЕООД: вписва изменение на устава
на дружеството.
46150
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VIII.2007 г.
по ф.д. № 13621/2005 вписа промени за „Малина – 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Ирена Минчева Димитрова
на „Бояна Екоинвест“ – АД; заличава като едноличен собственик на капитала Ирена Минчева
Димитрова; вписва като едноличен собственик на
капитала „Бояна Екоинвест“ – АД (рег. по ф.д.
№ 9547/2006 по описа на СГС); вписва промяна в
устава на дружеството.
46151
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. № 8572/2005 вписа промени за „Ли Си Ай
къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Любомир Георгиев Ангелов и Антон Антонов Спасов;
заличава като управител Любомир Георгиев Ангелов; вписва като съдружник и управител Валентин
Кирилов Антонов; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Любомир Георгиев Ангелов на
Валентин Кирилов Антонов, 8,5 дружествени дяла
от Антон Антонов Спасов на Валентин Кирилов
Антонов и 8,5 дружествени дяла на Светослав
Антонов Спасов; премества адреса на управление
в София, район „Слатина“, ж.к. Христо Ботев, ул.
511 № 1; дружеството ще се управлява и представлява от Валентин Кирилов Антонов; вписва нов
дружествен договор.
46152
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. № 4036/2006 вписва промени за „Про
адинг“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Про адинг“ – ЕООД, на „Адинг – България“ – ЕООД; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 на 305 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
41607
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. № 12422/2006 вписва промени
за „Мелерио“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от „ТМФ България“ – ЕООД,
на „Пинакъл мениджмънт С.А.Р.Л.“; заличава като
едноличен собственик „ТМФ България“ – ЕООД;
заличава като управител Маргарита Петрова Вътева; вписва като управител Саймън Харви; вписва
като едноличен собственик на капитала „Пинакъл мениджмънт С.А.Р.Л.“; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, Бояна, ул. Иваница Данчева 27,
ет. 1; вписва промяна на наименованието от „Мелерио“ – ЕООД, на „Пинакъл България“ – ЕООД;
вписва промяна на предмета на дейност: отдаване
под наем на собственост, апартаменти, нежилищни
площи без предоставяне на услуги, различни от
осигуряване на нормални условия за функционирането им, услуги с предмет недвижими имоти,
инженерни услуги в инвестиционното развитие,
бизнес, финансови, организационни и икономически
консултации, техническо консултиране в строителството и архитектурата, управление и поддръжка
на ативи, технически услуги, посредничество при
сделки, технически услуги, свързани с транспортна
дейност, рекламна и маркетинг, услуги, свързани с
административната организация, и всякаква друга
дейност, незабранена от закона; дружеството се
управлява и представлява от Саймън Харви; вписва
нов учредителен акт.
41608
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф. д. № 7127/2006 вписва промени за „ИКАП
България“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите и председател Наполеон Вернардос Карантинос; вписва като член на съвета на
директорите и председател Никитас Константелос;
дружеството е със съвет на директорите, в състав:
Йоанис Йорданис Йорданидис, Теодорос Ксенофон
Полидорос – изпълнителен директор, Василиос
Адам Регкузас – изпълнителен директор и зам.председател, Константинос Дросос-Антони Айвалис – изпълнителен директор, Йоанис Георгиос
Ефраимидис и Никитас Константелос – председател.
41609
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. № 7127/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „ИКАП
България“ – ЕАД.
41610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 8596/2004 вписва промяна за „Вентех“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Старозагорския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Стара Загора, ул. Раковски 90,
ет. 2, ап. 8, в София, район „Красно село“, ж. к.
Красно село, бл. 195, вх. В, ет. 7, ап. 47.
41611
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 с решение по ф. д. № 16027/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алегра ком“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Хр. Смирненски 44, вх. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, мрежов
маркетинг, обучение, консултации за вътрешно
обзавеждане и всякаква друга дейност, търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ и незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Румяна Стефанова Стефанова, която
го управлява и представлява.
41612
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 с решение по ф. д. № 15777/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аутостарт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Екатерина Ненчева 12, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: учебна дейност: подготовка и преквалификация на кандидати и водачи на
МПС; организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството; предоставяне на консултантски,
рекламни, маркетингови, туристически, спедиторски
и транспортни услуги; представяне на търговско
представителство и посредничество, и всякаква друга
незабранена със закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Георги Иванов
Бамбалов, който го управлява и представлява.
41613
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 с решение от 11.Х.2007 г. по ф.
д. № 11318/99 вписва промени за „Хендел“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Кирил Ролф Магнусон на Хюсеин Муса Кулов; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Кирил Ролф
Магнусон на Димитър Златинов Хрусафов; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Кирил Ролф Магнусон; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Хендел“ – ООД; вписва като съдружници и
управители Димитър Златинов Хрусафов и Хюсеин
Муса Кулов; дружеството се управлява и представлява
от съдружниците управители заедно и поотделно.
41614
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 с решение от 25.Х.2006 г. по
ф. д. № 3367/99 вписва промени за „Херлитц България“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Младост“, бул.
Цариградско шосе, 7 км, „БИЦ – Изот“ – ЕАД,
ет. 3, офис 314, в София, ПК 1528, НАП, офис „Изток“, Индустриална зона Гара Искър, ул. Поручик
Неделчо Бончев 10, складове 25 – 26; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
41615
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
16.Х.2007 г. за вписване на промени по партидата
на „Дени“ – ООД, относно грешка в изписване
имената на съдружника и управител Александър
Николов Дойчинов, както следва: Александър Иванов Дойчинов; заличава израза „вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Даниела Тодорова
Лещанска на Александър Николов Дойчинов“ и
на негово място вписва „вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Даниела Тодорова Лещанска
на Александър Иванов Дойчинов“; заличава израза
„вписва като съдружник и управител Александър
Николов Дойчинов“ и на негово място вписва
„вписва като съдружник и управител Александър
Иванов Дойчинов“; заличава израза „дружеството
се управлява и представлява от Таскиран Нурал и
Александър Николов Дойчинов заедно и поотделно“
и на негово място вписва „дружеството се управлява
и представлява от Таскиран Нурал и Александър
Иванов Дойчинов заедно и поотделно.“
41931
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 3424/2003 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Симона – Детелина Георгиева“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на ЕТ „Симона – Гергана Василева“ (рег.
по ф. д. № 14273/2007 по описа на СГС).
41932
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф. д. № 12243/2003 вписва промени за „Реал
инвестмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Гюнтер Мюлер на Даринка
Маркова Деспотова и 25 дружествени дяла от Гюнтер
Мюлер на Феодор Александров Манов; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Гюнтер Мюлер; вписва като съдружници Даринка
Маркова Деспотова и Феодор Александров Манов;
вписва като управител Даринка Маркова Деспотова;
дружеството продължава дейността си като „Реал
инвестмънт“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Даринка Маркова
Деспотова; вписва дружествен договор.
41933
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 6881/2003 вписва промени за „Национал груп“ – ООД: заличава като съдружник „Вам
консулт“ – ЕООД; вписва като съдружник „Казино
решения“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 10804/2005 по
описа на СГС); вписва прехвърляне на 450 дружествени дяла от „Вам консулт“ – ЕООД, на „Казино
решения“ – ЕООД; заличава като управител Данаил
Христов Илиев; вписва като управител Тихомир
Иванов Петров, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
41934
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. № 2223/2004 вписва промени за „Медицински диагностичен център Виталис“ – ООД: вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Валери
Каролев Софрониев на Васил Георгиев Василев,
18 дружествени дяла от Радослав Петров Илиев
на Васил Георгиев Василев, 1 дружествен дял от
Радослав Петров Илиев на Надка Николова Василева и 19 дружествени дяла от Виктория Борисова
Иванова на Надка Николова Василева; заличава
като съдружници Виктория Борисова Иванова,
Валери Каролев Софрониев и Радослав Петров
Илиев; заличава като управител Иван Василев
Динев; вписва като съдружник Надка Николова
Василева; вписва като съдружнник и управител
Васил Георгиев Василев; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Люлин“, ж.
к. Люлин, бл. 322, вх. Г, ет. 5, ап. 73; дружеството
ще се управлява и представлява от Васил Георгиев
Василев; вписва промени в дружествения договор.
41935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15699/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Алпици транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Петър Б. Величков 43А, с предмет
на дейност: строителна дейност; международен и
вътрешен транспорт; спедиция; автосервизни услуги;
производство и търговия на едро и дребно с изделия
на леката, хранително-вкусовата промишленост,
машиностроене, електрониката и строителната
промишленост; разкриване на магазини и бутици;
внос-износ; хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия; международен туризъм; рекламна дейност;
организиране на курсове за обучение; преводачески
услуги; търговия и услуги във всички области, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Стефанов Михайлов, Христо Цончев Христов и
Павел Методиев Методиев, който го управляват и
представляват заедно и поотделно.
41876
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15827/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йоана – 2001“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Оборище“, бул.
Дондуков 97, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и
инженерингова дейност, международен и вътрешен
туризъм, транспортна и таксиметрова дейност,
производство и търговия с хранителни тестени
изделия и промишлени продукти, рек ламна и
информационна дейност, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия, както и всякаква друга

БРОЙ 84

ДЪРЖАВЕН

дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Митков Христов,
който го управлява и представлява.
41877
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15561/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Хелиос ВЕЦ консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 30,
вх. Б, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство на електроенергия от възобновяеми
източници, счетоводни и консултантски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Гергана Неофитова Тончева и Радослав Илиев Радев, който го управлява
и представлява.
41878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15638/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП консултит“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж. к.
Красно село, бл. 27А, вх. В, ет. 5, ап. 48, с предмет на дейност: консултантски услуги, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупко-продажба и управление на недвижими
имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Вилямс Пенков Иванов, който го управлява
и представлява.
41879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15675/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройкомерс 97“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда, бл. 111, ет. 14, ап. 66, 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 със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петър Петков
Петров, който го управлява и представлява.
41880
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15568/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лайфгардс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“ ж. к. Дружба 2, бл. 215, вх. Г, ет. 5, ап. 95,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионни и спедиционни сделки,
посредничество и изпълнение на поръчки на местни
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и чуждестранни лица, строителство, туризъм, информационни и програмни услуги, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Симеон Георгиев Донов и Иво Божидаров
Павлов и се управлява и представлява от Симеон
Георгиев Донов.
41881
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15720/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ха
джикоста дивелъпърс енд контрактърс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж. к. Изток, Парк-хотел „Москва“, ет. 4,
офис 404, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, строителна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантска дейност и услуги, рекламна, издателска, информационна и маркетингова дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Андрия Хаджикоста и се
управлява и представлява от управителя Андрия
Хаджикоста.
41882
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15910/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Родео медия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж. к. Младост 4, бл. 417,
ап. 34, с предмет на дейност: производствена, търговска, консултантска дейност, маркетинг, търговско
представителство и посредничество в областта на
производството, дистрибуцията и внедряването на
софтуерни продукти, интернет страници и интернет
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Венцислав Николаев Илиев, който
го управлява и представлява.
41883
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15453/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Систем Ви технолоджис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. България 102,
бизнесцентър „Белисимо“, ет. 8, ап. 10, с предмет
на дейност: консултантска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос и износ, дейност
на търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни и местни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен транспорт, превозна дейност – превоз на
пътници и товари, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александрос Кациоулис и Весела Веселинова Иванова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
41884
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15643/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Секси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж. к. Надежда, бл. 129,
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вх. Г, ап. 74, с предмет на дейност: авторемонтни
услуги, внос-износ и търговия на едро и дребно с
всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени със закон, транспорт и спедиторска дейност,
посредничество, комисионерство, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закони или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стилиян Тодоров Стоянов,
който го управлява и представлява.
41885
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16340/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дискос
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Оборище 77, ет. 1, ап. 6,
с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, вътрешна и външна търговия, консултантска
дейност, маркетинг и реклама, производство, услуги, търговско представителство, посредничество и
агентство, комисионна дейност, всякаква стопанска
и търговска дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Антоний Георгиев Войнов, който го управлява и
представлява.
41992
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15622/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Анкора плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, кв. Горна
баня, ул. Мечево усое 1, с предмет на дейност:
оперативно управление на търговски обекти, придобиване, управление, консултации и обслужване,
производство и реализация на селскостопански,
горскостопански и промишлени стоки, търговия с
петрол и петролни продукти, експлоатация на газои бензиностанции, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно и реекспорт с всякакви стоки,
вкл. хранителни, алкохолни продукти и тютюневи
изделия, незабранени от закона, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортна дейност в страната
и в чужбина, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни търговци, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петя Харитонова Колева, която го управлява и представлява.
41993
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15811/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Е – Фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, Индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 6, с предмет
на дейност: експорт и импорт на стоки и превозна
дейност, търговия с хранителни и нехранителни
продукти, предоставяне на шивашки услуги, изработка на кожени изделия и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Мах – 2003“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 558/2003), и се управлява и представлява от
Венислава Ангелова Владимирова.
41994
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16217/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Блаз и
син“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 1,
ет. 7, ап. 33, с предмет на дейност: проектиране,
изграж дане и експлоатация на фотоволтаични
централи, търговия с произведената електрическа
енергия, добив и преработка на дървесина, производство и търговия на всички възможни производни
от дървесина, метал, пластмаси и др. материали,
инженерингова дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, в т. ч. реекспорт, предприемаческа
и посредническа дейност, консултантски услуги в
сферата на търговията, инженеринга, фирмената
сигурност и др., както и всякаква друга дейност,
незабранена от законите на страната. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Божидар Кирилов Лазаров, който го управлява и представлява.
41995
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15821/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еф
Ейч Ем Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ул. Димчо
Дебелянов, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, консултантски услуги, рекламни,
информационни, маркетингови и други услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Мариана Христодореску, която го
управлява и представлява.
41996
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15776/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Алфа Асист“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Смолянска 4, ет. 1, с предмет
на дейност: научноизследователска, производствена, консултантска, експертна и инженерингова
дейност в областта на компютърните технологии,
реализация на комплексни решения в областта на
компютърните технологии и информационните
системи, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство в
страната и в чужбина, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Венциславов Баховски и Август Димитров Мичев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41997
Софийският градски съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 14277/2007 вписа промяна за
„Нико – Султ“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Пазарджишкия окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от
Пазарджик, ул. В. Априлов 9, вх. А, ет. 4, ап. 12,
в София, район „Триадица“, кв. Гоце Делчев, ул.
Луи Айер, бл. 260А, ап. 3.
41999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15096/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сердика
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Славянска 19, ет. 2,
ап. 25, с предмет на дейност: строителна дейност
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в най-общ смисъл, както и пок у пка, ст роеж,
продажба, замяна на земя и сгради, изграждане
на допълнителни и сродни работи, събаряне на
постройки, възстановяване, ремонт, довършителни
работи, разширяване, надстройване на жилищни,
административни, индустриални сгради, работилници и земеделски постройки, покупка, урбанизация,
парцелиране, оценка и продажба на площи за застрояване, търгове и възлагане на подизпълнители на
строителни работи, бонификация на околната среда
и по същество всякакви, както и всякаква друга
дейност, свързана със строителство, покупко-продажба, наем, пренаемане, посредническа дейност,
управление на индустриални сгради, занаятчийски,
търговски и жилищни помещения и земи, вкл. земеделски – както собствени, така и на трети лица,
вкл. в чужбина, земеделска дейност; дружеството
може да осъществява строителна дейност, доставка
и монтаж на обзавеждане, дърворезба и ръчно изработени дървени изделия и обкови, търговия на едро
и на дребно, вкл. в чужбина, в т. ч. внос и износ
на фаянсови плочки, гранитогрес, теракот, стъкла,
мрамор, естествени камъни, дървен материал, паркет, мокети, тапети, материали за тапицерии, подови
настилки и облицовъчни материали – санитарен
фаянс, батерии, артикули за обзавеждане на баня,
допълнения към обзавеждането и различни аксесоари, лепила, фугиращи материали, почистващи
препарати и материали за строителството, поставяне на посочените по-горе материали и всякакви
услуги, допълващи посочените дейности; дружеството може да осъществява и следните дейности:
дейност по архитектурно проектиране, на сгради,
инфраструктури най-общо, както и консултантски
услуги относно обзавеждане и дизайн, дейност по
проектиране, строеж и производство, инсталиране, ремонт, поддръжка, управление, модернизация
и търговия за собствена сметка или за сметка
на трети лица на сградни инсталации най-общо,
електрически, газови, водопроводни, технологични
инсталации, климатизация, обработка, отопление
и охлаждане на въздух и вода, технологични, механични, топлинни и електрически апаратури – както
нови, така и употребявани, вкл. предназначени за
производство и управление на енергия, проектиране,
строителство, управление, производство и продажба
на всякакъв вид енергия, както и производство на
топлинно и електрическо възпроизвеждане, въздушни и възстановяеми енергии, за производство
и транспорт на енергия, опаковане, обработка на
въздух, производство, транспорт и обработка на
твърди, течни и въздухообразни вещества, транспорт
и обработка на твърди, течни и газообразни горива,
превоз на вода, за напояване, добив и обработка
на суровини, обработка и топлинно оценяване на
отпадъци или усвоими, за осветление, пригаждане
за питейни нужди и пречистване на водите, всичко
за промишлеността и сферата на услугите, строителство и управление на пречиствателни станции,
диференцирано събиране на всякакъв вид смет и
употребата є, консултантски услуги по маркетинг,
търговска стратегия и управленска организация по
отношение на предприятията, организации и популяризиране на конвенция и семинари във връзка
с развитието на предприемаческите дейности като
цяло, реклама, както и всякакви други услуги или
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 60 000 лв., със
съдружници Шанти Валерио, Марасти Джузепе и
Дзакарели Роберто и се управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41998

ВЕСТНИК
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16258/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Алекс – стар 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 2, бл. 12А, вх. Б, ап. 24, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, търговия с
храни и други стоки в търговския оборот, транспортна дейност и доставка на стоки и материали
и всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Петър Александров Петров,
който го управлява и представлява.
41986
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14682/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елс – Конструкцион“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1, бл. 103,
вх. А, ет. 5, ап. 26, с предмет на дейност: строителство и ремонтна дейност, търговия с недвижими
имоти, административно обслужване, правни и
икономически анализи, всякаква друга дейност,
незабранена изрично от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Любомира Ламбрева Мицова, Енчо
Вълканов Янчев и Стефан Димитров Младенов и
се управлява и представлява от Любомира Ламбрева Мицова и Енчо Вълканов Янчев само заедно.
41987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15928/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ЦЛЖ – кар“ – ЕООД, със седалще и адрес на
управление София, район „Илинден“, ул. Царибродска 70, ет. 2, офис 4, с предмет на дейност: внос,
износ, бартер, реекспорт и специфични търговски
операции, представителство, посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска и маркетингова дейност, покупка на недвижимости с цел продажба и всякаква
друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Герхард Йозеф Лаутебах,
който го управлява и представлява.
41988
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16265/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДВ
Конт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул.
Странджа 109, ет. 1, ап. ОА-2, с премет на дейност:
счетоводни услуги, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, проверка и заверка на счетоводни
отчети, консултантска дейност, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, вкл. и
вертикални планировки, геодезически заснемания,
вкл. изготвяне на геодезически планове и земеразделяне, търговска продажба на битови, хранителни
и промишлени стоки, суровини и полуфабрикати,
транспортна и спедиторска дейност, отдаване под
наем на движими вещи, търговия и посредничество
с недвижими имоти, вносна-износна и реекспортна
дейност, търговско представителство и посредничество, всякакви търговски дейности, незабранени от
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закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Бранимиров Вергов, който го
управлява и представлява.
41989
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16005/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Червена
точка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 313, вх. А, ет. 11, ап. 50, с предмет на дейност:
търговия, рекламна, издателска и полиграфическа
дейност, продуцентска дейност, организиране на
спортни и забавни игри, предприемачество, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, комисионна,
спедиционна, транспортна, складова и лизингова
дейност, внос, износ и всякакви други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Елена Милчева Димитрова,
която го управлява и представлява.
41990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15501/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Даниел Даббас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Захарна
фабрика, бл. 35, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, посредническа, комисионна
и консултантска дейност, маркетинг, рекламна
и издателска дейност, производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита,
ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос или износ на
стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина – превоз на пътници и товари и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Абдул Мути
Даббас, който го управлява и представлява.
41991
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15967/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Агенция Евина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Христо Ботев 107, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и търговия с хранителни и нехранителни стоки и селскостопанска
продукция, хотелиерски, ресторантьорски и други
услуги, строителство и ремонт на сгради, покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими
имоти, посредничество и консултации, таксиметров
и товарен превоз, автосервиз, внос-износ на стоки,
суровини и материали, счетоводни услуги, както
и всички други дейности, разрешени от закона
и съгласно изискванията на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Кристина Стефанова Найденова, която
го управлява и представлява.
41976

ВЕСТНИК
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16161/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сън
медиум“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Бели
брези, ул. Дойран 9, вх. А, ет. 5, ап. 8, с предмет
на дейност: маркетинг, реклама, консултантски
услуги, търговска продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство, лизинг, внос
и износ на стоки и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иво Милчев Гиздарски,
който го управлява и представлява.
41977
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16212/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мултипласт стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
ул. Никола Габровски 1, хотел „Диана 1“, ет. 5,
офис 54, с предмет на дейност: производство,
монтаж и търговия с алуминиева и PVC дограма,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, строителни и строително-ремонтни
дейности и всякаква друга дейност, разрешена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Цветан Евгениев Петров, който го
управлява и представлява.
41978
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16030/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уинд парк“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Георг Вашингтон 41, с предмет
на дейност: изграждане и експлоатиране на съоръжения за производство на електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници,
разработване и реализиране на други инвестиционни
проекти в страната и в чужбина, покупко-продажба
на стоки и др. вещи в обработен и/или необработен
вид, както и всякаква друга дейност и/или услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 30 000 лв., със съдружници
„Аквавенто холдинг“ – ООД, и „Почивно дело и
квалификация“ – ЕАД, и се управлява и представлява от Ханес Таубингер и Галина Савова Шопова
само заедно.
41979
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15938/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виа трейд сървиз“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Люлин 8, ул. 339 № 1, вх. 1, ет. 2, ап. 3/1,
с предмет на дейност: ресторантьорство, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство, вътрешна и
външна търговия, рекламна дейност, битови услуги, търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
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и в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, производство на
промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги,
автосервизни услуги и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Красимиров Иванов и Владимир
Красимиров Иванов и се управлява и представлява
от Александър Красимиров Иванов.
41980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16335/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „З К България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Борова гора 20, ет. 1, с предмет на
дейност: внос-износ, продажба и отдаване под наем
на кемпери и каравани, внос-износ и търговия с
оборудване, резервни части и аксесоари за тях,
производство, преобразуване и сервизиране на
кемпери и каравани, търговия с къмпинг оборудване и спортни стоки, строителство, изграждане,
поддържане и експлоатация на къмпинги, бунгала,
хотели, СПА центрове, ресторант, заведения за забава, за спортни и културни прояви, отдаването им
под наем, организиране и провеждане на спортнотуристически мероприятия и развлекателна дейност,
туроператорска дейност, консултантска дейност и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и агентство на
български и чуждестранни юридически и физически
лица, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Анна Димитрова Бучкова, Бистра
Веселинова Шишкова, Васил Димитров Димитров
и Васил Живков Живков и се управлява и представлява от Анна Димитрова Бучкова и Бистра
Веселинова Шишкова заедно и поотделно.
41981
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15276/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бръмбар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Д.
Груев 36, с предмет на дейност: ресторантьорство
и хотелиерство, транспортна дейност, спедиторска
дейност, външна и вътрешна търговия със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. закупуване и продажба на моторни превозни
средства, туристически услуги, реклама, маркетинг,
агентство и търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
търговско посредничество, всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ивайло Кирилов Илиев, който го управлява и представлява.
41982
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15999/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Витумбилд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, бул. Симеоновско шосе 1,
офис 13, с предмет на дейност: строителство, монтажна дейност, производство и търговия с всякакъв
вид стоки и услуги, търговско представителство и
посредничество, реклама, консултантски услуги,
строителна дейност, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга
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дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5100 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Матеев
Петров, който го управлява и представлява.
41983
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15086/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атрея“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Цветна градина 39 – 41,
с предмет на дейност: туристическа дейност, хотелиерство, търговия, консултантски услуги, балнеология, търговско представителство и посредничество,
предприемаческа дейност, вътрешна и външна
т ърговия, вътрешен и меж дународен т у ризъм,
консултантска, рекламна и маркетингова дейност
и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светла Симеонова Хайвазова и Елена
Запрянова Хорозова и се управлява и представлява
от Светла Симеонова Хайвазова.
41984
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16155/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жоржани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 97, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Жоржани Константинов Близнаков,
който го управлява и представлява.
41985
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 174, а л. 2 ТЗ с решение о т
23.Х.2007 по ф. д. № 14347/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„София Франс ауто – търговски и сервизен комплекс София – 2“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин, бул. Петър
Дертлиев, с предмет на дейност: внос и дистрибуция
на автомобили, разкриване на сервизна мрежа,
автомобилен оказион, доставка и продажба на
резервни части и автомобилни аксесоари, сервиз, външна и вътрешна търговия и специфични
т ърговск и операции, т ърговско, представителство, агентство и посредничество на местни и
чуж дестранни лица, организиране на търгове,
маркетинг и реклама, издателска и консултантска
дейност, инженеринг, транспорт във вътрешно
и международно отношение, таксиметрови превози на пътници и товари, ресторантьорство и
хотелиерство (след придобиване на изискуемите
от закона разрешения), лизингови сделки, спедиторска дейност, информационна и организационна дейност, продажба на стоки в първоначален,
преработен и обработен вид, както и на стоки от
собствено производство, комисионни, превозни
сделки, покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на
имоти и вещи под наем, лицензионни договори,
както и всякакви други сделки, за които няма
законоустановена забрана за извършването им
или разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
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в 50 000 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, с
едноличен собственик на капитала „София Франс
Ауто“ – АД (рег. по ф. д. № 31826/92 по описа на
СГС), със съвет на директорите в състав: Стоян
Грудев Желев – председател, Валентин Величков
Таков и Надя Иванова Божкова, и се представлява
от изпълнителния директор Стоян Грудев Желев.
41926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14234/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ТТ
професионал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 1, офис 2, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строителство и управление на
недвижими имоти, консултантски, информационни, програмни и други услуги, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, всякакви търговски сделки с
местни и чуждестранни лица, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тодор Илиев Блажев, който
го управлява и представлява.
41927
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 25.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф. д. № 28236/91 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ей.
Пи.Ей.“ – ООД.
41928
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. № 29235/93 вписва промени за „С К А“ – ООД:
вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от
Здравко Любомиров Алипиев на Надя Стоянова
Краева и 22 дружествени дяла от Здравко Любомиров Алипиев на Стоян Краев Краев; заличава
като съдружник и управител Здравко Любомиров
Алипиев; вписва като съдружник Надя Стоянова
Краева; дружеството ще се управлява и представлява от Стоян Краев Краев.
41929
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 16.Х.2007г. по ф. д. № 6419/93 вписва промени
за „Бобко“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Красно село“, ул.
Лайош Кошут 9, в Русе, пл. Хан Кубрат 1, ет. 6,
офис 5; вписва нов дружествен договор.
41930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16053/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Модасоф“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Николай Павлович 2, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
производство на текстилни продукти, строителни
и монтажни дейности, предоставяне на научни,
технически, търговски и административни услуги
на трети лица, както и организиране и обучение
за работа в посочените области, посредничество, проектиране, представителство на търговски
дружества, вкл. на строителни фирми, както и
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Елиас Никитас Костопулос, който го
управлява и представлява.
41966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13431/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Румак“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Антон П.
Чехов 74, вх. А, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
счетоводни и консултантски услуги, финансовосчетоводни анализи, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, консултантска дейност по финансовосчетоводни, банкови, застрахователни и данъчни
въпроси, посредническа дейност, представителство
и агентство на български и чуждестранни фирми и
физически лица в страната и в чужбина, вътрешнои външнотърговска дейност и други дейности, с
изключение на забранените от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Румяна
Венциславова Маврудиева, която го управлява и
представлява.
41967
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15788/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сейфти кар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Лозенец 10, вх. А, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: внос на автомобили (нови
и втора употреба), търговия с автомобили и други МПС и автомобилни аксесоари, отдаване на
автомобили и други МПС под наем (рент-а-кар),
консултантски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление на недвижими имоти, хотелиерство и
ресторантьорство, покупко-продажба на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
рекламни, импресарски и други услуги, както и
други дейности, незабранени със закон, дейностите,
за чието упражняване се изисква разрешително или
лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодор Иванов Тодоров и
Славян Емилов Ценов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
41968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15252/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Визия БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ж.к. Зона Б-19, бл. 15-16, вх. А, ап. 28,
с предмет на дейност: разработка и поддръжка на
софтуер и уеббазирани системи, консултантска
дейност в сферата на информационните технологии,
импресарски и други услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и лицензионни сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия с нефтопродукти, транспорт, продажба на стоки – собствено производство,
сделки с интелектуална собственост, лизинг, продуцентска, издателска и печатна дейност, хотелиер-
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ски, туристически, както и всички други дейности,
разрешени от закона и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир
Христов Арсов и Теодора Анатолиева Хаджийска
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
41969
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14803/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Амбулатория за групова
практика за първична медицинска помощ – дентална медицина – доктор Гайдарджиева“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Македония 8, ет. 4, ап. 7, с
предмет на дейност: групова практика за първична
медицинска помощ – дентална медицина, както и
всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Милка Христова ГайдарджиеваГруева, Александра Александрова АлександроваКостадинова и Борислав Петков Костадинов и се
управлява и представлява от Борислав Петков
Костадинов.
41970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15828/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Додовица“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 425, вх. Б,
ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, международен
и вътрешен туризъм, международен и вътрешен
транспорт, таксиметрова дейност, производство
и търговия с промишлени продукти и авточасти,
рекламна и информационна дейност, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стефан Дончев Стефанов, който го управлява и представлява.
41971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15862/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евекс интернационал България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля
2, бл. 230, вх. А, ап. 22, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
транспортни услуги, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Едуард Абразей,
Сергей Мелентиев и Марина Владимирова Иванова и се управлява и представлява от Марина
Владимирова Иванова.
41972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15868/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Рис – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, бул. Владимир
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Вазов, бл. 208, вх. Б, ап. 5, с предмет на дейност:
месопреработка, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и нехранителни продукти и селскостопански стоки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингова дейност, строително-монтажна
дейност, вътрешна и външна търговия, вътрешен и
международен транспорт, спедиция, консултантска
дейност, икономически анализи, инженерингова
дейност, маркетинг, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица, както и всякаква
друга дейност, чието извършване не е забранено от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Милена Стоянова Спасова, която го
управлява и представлява.
41973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16319/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Балкан билд
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Цар Борис III,
ет. 10, офис 7, с предмет на дейност: търговия със
строителни материали, строителство, внос, износ,
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство, консултантски услуги, транспортна,
складова, лизингова, спедиционна дейност, дизайн,
реклама, ресторантьорство, проектиране, както и
друг вид незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Владимиров Караджов
и Валери Христов Балджиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
41974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16026/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фиорентина
Имобилиаре“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Васил
Левски 94, дом 4, вх. 3, ет. 1, ап. 19, с предмет на
дейност: управление на недвижима собственост и
движима собственост, покупка, строеж и сделки
с недвижими имоти, производство и търговия с
различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, туристическа дейност,
сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност
и различни видове услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Фабрицио
Чекарели, който го управлява и представлява.
41975
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15508/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отоворност „Геомедия“ – ООД, със
седалище и адрес на упавление София, район „Възраждане“, ул. Отец Паисий 96, с предмет на дейност:
консултантска, проучвателна и маркетигова дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
рент-а-кар, вътрешен и международен транспорт,
спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорсто и туристическа дейност, издателска, рекламна
дейност, търговия с недвижими имоти, строителство
на жилищни, административни и промишлени
сгради, производство и търговия със строителни
материали, складова дейност, представителсто на
местни и чуждестранни физически и юридически
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лица, както и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоянка Георгиева
Цонева и Георги Златанов Златанов и се управлява
и представлява от Стоянка Георгиева Цонева.
43391
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. № 1363/2004 вписва промени за „Геомар – трейд“ – ООД: вписва като съдружник ЕТ
„Есмералда – Костадинка Кирчева“ (рег. по ф.д.
№ 20157/92 по описа на СГС); вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 612 000 лв., увеличен с
апортна вноска на стойност 1 051 500 лв., съгласно
съдебно-техническа експертиза, приета с определение от 20.IV.2007 г. на СГС по ф.д. № 497/2006;
вписва промени в дружествения договор.
43392
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 13923/2005 вписва промяна за „Адео
алфа“ – ООД: вписва промяна на наименованието
на Идленд“ – ООД.
43393
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по
ф.д. № 14789/2005 вписва промени за „Логистичен
парк Запад“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Евгений Борисов Гълъбов; вписва като
член на съвета на директорите Явор Асенов Каменов.
43394
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6080/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Тремонд“ – АД.
43395
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 8235/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Компютест“ – АД.
43396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14274/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евмана“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 013, вх. Г,
ет. 1, ап. 56, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с храна, плодове и зеленчуци, цветя,
дрехи, ресторантьорство, козметични и фризьорски
услуги, строително-монтажни дейности, таксиметрова дейност, почистващи услуги, брокерска
дейност, счетоводни услуги, авторемонтни работи,
селскостопанска дейност, билкарство, внос и износ
на стоки и всичко, разрешено със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Мария Николова
Веселинова, която го управлява и представлява.
43397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13782/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Баума – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 356, вх. 3, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
внос и износ на строителна и транспортна техника,
представителство, консултантска дейност, преводи,
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инженерингова и предприемаческа дейност, реклама, търговия и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
6000 лв., с едноличен собственик на капитала Георги
Атанасов Радев, който го управлява и представлява.
43398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 11889/20 07 вписа пром яна за „Спомар
тур“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Банско, ул. Предел 2, в София, район
„Сердика“, бул. Илиянци 12а.
43399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15031/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фин
сълюшънс България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управаление София, район „Красно село“, ул.
Кюстендил 53, ет. 5, ап. 5, с предмет на дейност:
бизнес планиране, управление на проекти, финансови и секторни анализи, маркетингови проучвания,
производство и търговия със земеделска продукция
в непреработен и преработен вид, вътрешно- и
външнотърговска дейност, разработване на инвестиционни проекти, въвеждане на нови технологии
и ноу-хау, строителство, превоз на товари и стоки
в страната и в чужбина, спедиторска дейност,
производство на всякакви стоки и всякакви услуги, туристически услуги в страната и в чужбина,
представителство, посредничество и комисионерска
дейност, оборудване и експлоатация на заведения,
магазини и ателиета, хотелиерство, изграждане и
експлоатиране на съоръжения за производство на
електрическа и/или топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници,
производство и продажба на електрическа и/или
топлинна енергия от конвенционални и възобновяеми енергийни източници, проектиране и строителство на промишлени, жилищни, вилни и други
сгради, покупко-продажба на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество във
връзка с покупко-продажба на недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Даниел Николов Стойков, който го управлява и
представлява.
43400
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14688/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отоворност „Марис – МС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 302, вх. Г, ет. 6, ап. 27,
с предмет на дейност: строителство и ремонт на
жилищни и търговски сгради, покупко-продажба
на недвижими имоти, производство на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален или
обработен вид, ноу-хау и инженерингова дейност,
консултантска дейност и услуги, участие в други
дружества, посредническа дейност, комисионна търговия, складова дейност, реекспорт, информационни,
рекламни, комисионни, издателски и туристичеки
услуги, търговско представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сергей
Илиев Петров и Мария Лазарова Петрова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43401
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14955/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ефа – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 344, вх. 2, ет. 6, ап. 24, с предмет на дейност:
транспортни услуги, 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 Димитър Стоянов Поповянски, който
го управлява и представлява.
43402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д.№ 14975/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Метод
спорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, с. Владая, ул. Пирин 8, с
предмет на дейност: организиране на обучение по
снежни спортове в планински бази и курорти за
начинаещи и напреднали, създаване на ски училища, обзавеждане на ски база – ремонт и монтаж
на ски, даване на ски и пособия за ски под наем,
ски сервизи и ски гардероб, внос и износ, търговия
на едро и дребно със спортни стоки, екипировка и
аксесоари, отдаване под наем на спортни принадлежности и артикули, спортно-атракционна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, посредничество,
агентство и представителство в страната и в чужбина,
рекламна дейност, както и всякакви други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кирил Константинов Котев,
който го управлява и представлява.
43403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15070/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елснаб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади,
ул. Бяло море 29, вх. Ж, с предмет на дейност:
вътрешна и международна търговия, търговско
представителство и посредничество, монтаж на
електрически инсталации и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кирил Любенов Илиев,
който го управлява и представлява.
43404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14212/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Стенли – фон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 209, вх. Б, ет. 1, ап. 21, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната, външнотърговска
дейност – внос и износ на стоки и услуги, транспортна и строителна дейност, консултантска дейност, посредничество, шивашки услуги, хлебарство,
сладкарство, посредничество, търговия и ремонт
на всякакви електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стоян Руменов Узунов,
който го управлява и представлява.
43405
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15121/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пропърти проджект България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Самуил 10, с предмет на дейност: строителство,
строително-ремонтна и довършителна дейност,
топло- и хидроизолация, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност,
производствена дейност, търговия, експорт и бартер,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Сабина Владимирова
Маркова и Радослав Радославов Марков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
43406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15077/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Акт консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Стара планина 8 – 10, ет. 3, офис 7,
с предмет на дейност: производство и търговия с
всякакви стоки и услуги, за които няма разрешителен
или лицензионен режим, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски
услуги, реклама, внос, износ, лизингова, складова
и спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга, незабранена от
законодателството търговска дейност в страната и
в чужбина, а когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радослав
Иванов Владимиров и Величка Светославова Георгиева, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
43407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 14, а л. 4 ТЗ с оп ределен ие
по ф.д. № 994/2 0 07 вп ис а п р ом я на за „Ва нко – трейд“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Пазарджик, ул. Болнична 53, ет. 3, ап. 12, в София, район „Сердика“, ул.
Клокотница 26, ет. 3, стая 318.
43408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15213/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рубин комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Невестина скала 13, вх. А,
ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни, битови стоки и строителни материали, търговия с благородни метали и
скъпоценни камъни (след издаване на съответното
разрешително), производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, довършителни работи в
строителството, дърводобив, услуги, консултации и
посредничество в сферата на недвижимите имоти,
вътрешна и външна търговия, организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други
търговски дейности, незабранени със азкон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петко Иванов Петков и Радка
Стоилова Илиева и се управлява и представлява
от Петко Иванов Петков.
43409
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14295/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ягурт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 354, вх. 6, ет. 6,
ап. 17, с предмет на дейност: производство и
търговия със земеделска продукция, вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредническа дейност,
внос, износ, ноу-хау, счетоводни услуги, лизингова,
туристическа, транспортна, програмно-техническа,
както и всякаква друга дейност и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Маринов Цаков, Страхил Владимиров Иванов и Георги Иванов Неделчев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15718/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джинет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 408, вх. Б, ет. 12, с
предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на магнитни, оптични и електронни системи и
мрежи, информационни, комуникационни системи
и технологии, информационна сигурност, системна
интеграция, интернет доставки, услуги по използване
на интернет и информационни технологии, рекламни, информационни, консултантски, програмни
или други услуги, електронна търговия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки
с интелектуална собственост, анализи, проектиране,
разработване и внедряване на софтуерни продукти,
изработване на интернет приложения и дизайн на
уебстраници и всякакви други дейности, разрешени
от законодателството, при съобразяване и спазване
на съществуващите лицензионни, регистрационни
или други изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Надежда Александрова Рангелова и Нели Василева
Пенева и се управлява и представлява от Христо
Трифонов Стоянов.
43491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15746/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алекс енд
Дилън София“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. Сливница
241, с предмет на дейност: предоставяне на заеми
срещу залог и ипотека на вещи (заложна къща);
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
(след регистрация в МФ); инженерингова дейност;
внос, износ, производство и търговия с промишлени, хранителни, битови, селскостопански стоки;
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; хотелиерство и ресторантьорство; таксиметрова и транспортна дейност;
рекламна, информационна и туристическа дейност;
авторемонтни и тенекеджийски услуги; всякакви
комунално-битови услуги; търговия с недвижими
имоти и всякакви други търговски дейности и
услуги, незабранени със закон, а когато има изискване за съответно разрешение или лиценз – след
снабдяване с такива. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Алекс енд Дилън“ – ООД, САЩ,
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щата Делауер, окръг Ню Касъл, и се управлява
и представлява от управителя Александър Ценов
Александров.
43492
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. № 2835/2007 вписва промени
за „И.Р.строй“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружестевни дяла от Иво Любомиров Христов на „Ес
Пи транс“ – ООД, 25 дружествени дяла от Калин
Димитров Калъпчийски на Татяна Атанасова Стоилова; заличава като съдружници Иво Любомиров
Христов и Калин Димитров Калъпчийски; вписва
като съдружници „Ес Пи транс“ – ООД (рег. по ф.
д. № 10448/2006 по описа на СГС), и Татяна Атанасова Стоилова; вписва нов дружествен договор.
43493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15169/20 07 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„МР – интертрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, кв. Студентски град, бл. 56,
вх. А, партер, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия – покупка на всякакви стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в
чужбина; организация и експлоатация на спортни
и търговски обекти, вкл. и търговия, монтаж и отдаване под наем на спортни съоръжения, настилки
и уреди; рекламна дейност; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с
интелектуална собственост, строително-ремонтна
дейност, покупка на недвижими имоти с цел промишлено и жилищно строителство и продажбата
им; международен и вътрешен транспорт – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, карго
превози; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон и се извършва съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милко Събев Рушанов,
който го управлява и представлява.
43494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15026/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пойнт
ел – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Будапеща
18, с предмет на дейност: производство на автоматизирани системи за управление на технологични
процеси; инженерингова дейност; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни
фирми 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 Петър Илиев Петров,
който го управлява и представлява.
43495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15039/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Едита консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж. к. Св. Троица, бл. 361,
вх. В, ап. 69, с предмет на дейност: инвестиционна
и посредническа дейност в страната и в чужбина
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и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортни, спедиторски,
сервизни и маркетингови услуги, туристическа,
информационна, вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултации по управление и стопанска
дейност, поддържане и експлоатация на имоти,
спортни обекти и съоръжения, строителство, услуги в материалната и нематериалната сфера и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ева Бойчева Димитрова, която го управлява и
представлява.
43496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 14690/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
дружество с ограничена отговорност „А.Д. систем“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Мария-Луиза 11,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: консултантски услуги, фирмена организация, информатика
(продажба на хардуер и софтуер, проектиране и
реализация на софтуер), интернет (проектиране,
реализация и поддръжка на уеб сайтове), текстообработка, ръководства, чертежи, графика, преводи,
технологична иновация, обучение, обучение от
разстояние и електронно обучение, финансирания,
сертифициране на оборудване, системи за управление на качеството в сферата на сигурността,
контрол на управлението, хигиена и безопасност
на работното място, хигиена на хранителните
продукти (анализ на опасностите и контрол на
критичните точки), електронен бизнес, представителство на местни и чуждестранни компании,
покупко-продажба на продукти и услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, дружеството
ще може да оперира както в България, така и в
чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв,. със съдружници Антонио
Вералди и Доменико Галеасо и се управлява и
представлява от Антонио Вералди.
43497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14999/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интериор дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж. к. Западен парк,
бл. 23, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
интериорно и екстериорно проектиране на пространства, рекламна, маркетингова, консултантска,
посредническа дейност, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, изделия и услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Вероника Атанасова Илиева и
Сава Александров Тодоров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
43498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 14843/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фацелия 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж. к. Левски-В,
бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 25, с предмет на дейност:
отдаване под наем на недвижими имоти; производство и търговия със селскостопанска продукция;
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Екатерина Петрова Кьосеиванова,
която го управлява и представлява.
43499
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. № 367/2007 вписва промени
за „Практис“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Албена Александрова Иванова; вписва
като съдру ж ник Кръстина Росенова Иванова;
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Албена Александрова Иванова на Кръстина Росенова Иванова; дружеството ще се управлява и
представлява от Росен Бойков Русков; вписва нов
дружествен договор.
43411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15167/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булкос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Димитър Търкаланов
8, ет. 2, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, търговия с всякакви стоки в страната и
в чужбина, произведени или доставени от дружеството, внос, износ, бартер и реекспорт на същите
с изключение на забранените със закон или акт
на МС, търговия с моторни превозни средства,
транспортно-таксиметрова и спедиторска дейност за
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина
със собствени или наети транспортни средства,
посредническа, маркетингова, лизингова, рекламно-информационна и издателска (без кино и печат),
туристическа, сервизна, проектантска, строителна,
монтажна дейност, производство, изкупуване и
реализация на селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантьорство, забавни игри (без хазарт),
битови услуги, представителство (без процесуално),
агентство, преводи от и на чужди езици и всякаква
дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Коста Костов
Джамбазки, който го управлява и представлява.
43412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14961/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Паминг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“ ж.к. Христо Смирненски,
бл. 46А, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки, кафетерия и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Петров Михайлов, който го
управлява и представлява.
43413
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. № 9228/2005 вписва промени за „Рила
фу уд брокърс“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Христо Иванов Петров
на Ваньо Христов Петров и 25 дружествени дяла
от Маринка Христова Петрова на Ваньо Христов
Петров; заличава като съдружници Христо Иванов
Петров и Маринка Христова Петрова; дружеството
продължава дейността си като „Рила фууд бро-
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кърс“ – ЕООД; заличава като управител Христо
Иванов Петров; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Ваньо Христов Петров,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
43414
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. № 6935/2005 вписва промени за „БГ имоти“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Милен Димитров Янков на Александър
Василев А лександров; вписва като съдружник
Александър Василев Александров; дружеството
продължава дейността си като „БГ имоти“ – ООД.
43415
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. № 7163/2005 вписва промени за „ТБМ България“ – ЕООД: заличава като управител Емил
Стоянов Ботов; вписва като управител Вячеслав
Евгениевич Вяхирев, който ще управлява и представлява дружеството.
43416
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. № 12475/2006 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ин-Ян – Яна Вельова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ин-Ян“ – ЕООД.
43417
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. № 4283/2006 вписва промени за „БГ челиндж
тур трейд тим“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Яна Атанасова Воденичарова; вписва
като съдружник Илинда Валериева Дограмаджиева; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Яна Атанасова Воденичарова на Илинда Валериева
Дограмаджиева; вписва като управител Татяна
Маринова Петкова; вписва промяна на наименованието на „Феста тур“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Цветелина Андреева
Методиева-Коцева и Татяна Маринова Петкова заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
43418
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф.д. № 2989/2004 вписва промени за „Глобал
вимпел“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от Гуидо Кодури на Виталий Сергеевич
Геревенко; заличава като съдружник Гуидо Кодури;
дружеството продължава дейността си като „Глобал вимпел“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Виталий Сергеевич Геревенко, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен акт.
43419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ІХ.2007 г.
по ф.д. № 2989/2004 вписва промени за „Глобал вимпел“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени
дяла от Стоянка Тодорова Мрънкова на Виталий
Сергеевич Геревенко; заличава като съдружник и
управител Стоянка Тодорова Мрънкова; дружеството
ще се управлява и представлява от Виталий Сергеевич Геревенко; вписва нов дружествен договор.
43420
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. № 6314/2001 вписва промени за „Капатово“ – ООД: вписва прехвърляне на 650 дружествени
дяла от Антон Николаев Андонов на „Вентчър екуити България“ – ЕООД; заличава като съдружник
Антон Николаев Андонов; вписва като съдружник
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„Вентчър екуити България“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 11750/2001 по описа на СГС); вписва изменения
и допълнения на дружествения договор.
43421
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 593/20 04 вписва промени за „Вива
дистрибюшънс“ – ООД: вписва като управител
Константинос Евангелос Халофтис; дружеството
ще се управлява и представлява от Константинос
Евангелос Халофтис и Стефан Миленков Добриянов
заедно и поотдено.
43422
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. № 2890/2004 вписва промени за „Футура
хаус“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Борис Любенов Константинов на „Бест
Инвест Къмпани“ – ООД; вписва като съдружник
„Бест Инвест Къмпани“ – ООД, Банско (рег. по
ф.д. № 1470/2007 по описа на Благоевградския окръжен съд); дружеството продължава дейността си
като „Футура хаус“ – ООД; вписва като управител
Теньо Петков Додов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Борис Любенов
Константинов и Теньо Петков Додов заедно и поотделно; вписва дружествен договор.
43423
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. № 401/2004 вписва промени за
„Син – 2004“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Даниела Пенкова Пенева на
Венцислав Колев Савов; заличава като едноличен
собственик и управител Даниела Пенкова Пенева;
вписва като едноличен собственик и управител
Венцислав Колев Савов; дружеството ще се управлява и представлява от Венцислав Колев Савов;
вписва нов учредителен акт.
43424
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. № 2590/2004 вписва промени за „Кериър
БГ“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; заличава
като управител Иван Илиев Златинов; вписва като
управител Мария Иванова Златинова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Ивайло Филипов Филипов и Мария Иванова Златинова заедно.
43425
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. № 10866/2004 вписва промени за „Пауър
кар“ – ЕООД: вписва увеличение капитала на
дружеството от 5000 лв. на 19 000 лв.; премества
седалището и адреса на управление от район „Младост“, бул. Цариградско шосе, 7-ми км, ЗИТ – корпус
II, ет. 4, офис 50, в район „Изгрев“, ул. Тинтява 13;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
43426
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 25.VI.2007 г. по ф.д. № 8117/97
вписва прекратяването на „Асоциация Български
феномен“ – ООД, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Александър Георгиев Райков и със срок
за ликвидация 7 месеца.
43427
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 7090/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Върчуал
афеърс България“ – ЕООД.
43428
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7090/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Върчуал
афеърс България“ – ЕООД.
43429
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. № 11202/2001 вписва промени за „Сампир
компания“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Витоша“, кв. Горна баня,
ул. Повит 8; вписва промени в учредителния акт.
43430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14497/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уай
Ес Пи България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Дървеница, бл. 50, офис 3, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, посредническа дейност по наемане на работа в страната
и в чужбина (след лиценз), консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество,
рекламни услуги, комисионна дейност, информационни услуги. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Дамян Атанасов Иванов, който го
управлява и представлява.
43431
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 2913/2007 вписва промени за „Болкан
Имо“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките
50 дружествени дяла от Наталия Владимирова Азмина на Стефано Фулвио Марсиля; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Наталия Владимирова Амзина; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Стефано
Фулвио Марсиля; дружеството ще се управлява и
представлява от Стефано Фулвио Марсиля; вписва
изменение на учредителния акт на дружеството.
43432
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14602/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лозев транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, гр. Нови
Искър, ул. Боровец 6, с предмет на дейност: транспортна дейност, превоз на пътници в страната и в
чужбина, вътрешна и външна търговия с всякакви хранителни и нехранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж, откриване и експлоатация
на кафе-аперитиви и заведения, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Методиев Лозев,
който го управлява и представлява.
43433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15030/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Д-р
Шутц България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ул.
Константин Игнатов 2А, ет. 3, ап. 5, 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 представиетелство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
всякакви други дейности и сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Борислав Георгиев Стоянов, който го управлява и
представлява.
43434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14693/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел и Ти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул. Боянски възход 40, с
предмет на дейност: търговия с дрехи и аксесоари,
вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджърска и маркетингова
дейност, посредничество, консултантска дейност,
комисионни услуги, туристическа дейност, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други, разрешени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Антонов Чучев и Елица Емилова
Кабакова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14865/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Контакса
сървисис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Поп Грую 20,
с предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
под наем, лизинг и управление на недвижими имоти,
строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги
в сферата на строителството и управлението на
недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, дистрибуция на стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, промишлени, битови, занаятчийски и сервизни услуги, товарна,
пътническа, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
непротиворечаща на закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петя Иванова Петкова,
която го управлява и представлява.
43436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14655/2007 вписа в търговския регистър дружество с ог раничена отговорност „Цент ър за
европейски и локални инициативи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, кв. Овча купел, ул. Горица 15, с
предмет на дейност: консултантска дейност във
връзка с европейск и проекти, провеж дане на
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образователни курсове и инициативи, осъществяване на културно и духовно сътрудничество с
Европейския съюз, реализиране на идеи за подобряване на околната среда и екологични проекти
и всякакви други дейности, разрешени от законодателството, при спазване на всички действащи
лицензионни, регистрационни или други законови
изисквания. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Теодоричка
Илиева Готовска-Хенце и Ролф Ернст Хейнрих
Арнолд Хенце и се управлява и представлява от
Теодоричка Илиева Готовска-Хенце.
43437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15058/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ИПБС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 96, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: пок у пка на сток и или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки или други вещи с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
външна и вътрешна търговия, превозна, хотелиерска, ресторантьорство, туристическа, рекламна,
информационна дейност, посредническа дейност и
като цяло посредничество при недвижими имоти,
отдаване под наем във всичките му форми, както и
управление на недвижими имоти като цяло, участие
в национални и международни конкурси и обществени поръчки в сферата на недвижимите имоти,
франчайзингова дейност, както и предоставяне или
получаване на франчайзингови лицензии отново в
рамките на своя предмет на дейност, получаване и
отпускане на доверителни, ипотечни заеми, вкл. и
под формата на наем за индустрия или вноски за
индустрия и недвижими имоти, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Илия Петров Петканов
и Божидар Атанасов Стоянов и се управлява и
представлява от Илия Петров Петканов.
43438
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
15.V.2007 г. по ф.д. № 7180/2007 по партидата на
„Фито Фарма“ – ЕООД: седалището вместо „район
„Красно село“, да се чете „район „Витоша”.
43439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15180/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гризли
04“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Героги Минчев,
бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
транспортна дейност, в т. ч. и таксиметрови услуги
за граждани и фирми в страната и в чужбина със
собствен или нает транспорт, както и лизингови
автомобили, радиофицирани диспечерски услуги,
вкл. изграждане и поддръжка на необходимите за
това мрежи и съоръжения, спедиция, логистика, търговско представителство, посредничество, външна,
вътрешна търговия, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Венелин Венциславов Табаков, който
го управлява и представлява.
43440
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14807/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бякуя“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 371, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничетво, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Радослав Сергеев Якимов, който го
управлява и представлява.
43441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14872/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кукушеви консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Люлякова
градина 15, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, счетоводни услуги, търговия,
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Вяра Лилкова Кукушева и
Светослав Йорданов Кукушев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14541/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„А двансед сървисис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Плачковски манастир 21, вх. А, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: дейности, свързани с електроизграждане, структурно окабеляване, изграждане
на водопроводни, канализационни, отоплителни
и вентилационни системи, системи за контрол и
управление, транспортни и логистични услуги,
сервизни дейности и всякакви други незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Сашо Траянов Езекиев, който го управлява
и представлява.
43443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15049/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сема
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Княз Борис I
№ 172, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кадам Хасан Кадам Ал
Сааиди, който го управлява и представлява.
43444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15037/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Луксбилд
Инвест 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 510, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
инвестиции в строителството и предприемаческа
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Константин
Христов Джелепов и Петьо Асенов Петров, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14611/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селина
2002“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора, бл. 7Б,
вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: обществени
услуги – маникюр и педикюр, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, 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 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Светла Александрова Иванова, която
го управлява и представлява.
43446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Александра
ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Дружба, бл. 59, вх. Е,
ет. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки в
първоначален, преработен или обработен вид и
последващата им продажба, покупка и продажба
на недвижими имоти, както и последващото им
застрояване, хотелиерство и ресторантьорство,
лизингова дейност, отдаване на имоти и вещи под
наем, търговско представителство, посредничество
и агентство на физически или юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Арсенов Гълъбов,
който го управлява и представлява.
43447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15027/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Писман и партньори“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Цар калоян 8, ет. 2, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с
всякакви стоки, производство, продажба и разпространение на стоки, покупка на недвижими имоти
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с цел застрояване и реновацията им, отдаване под
наем и продажба, туристически, хотелиерски и
ресторантьорски услуги, вътрешен и международен
транспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, управление, маркетингова и рекламна дейност,
сделки с интелектуална собственост, всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 8000 лв., със съдружници Майкъл Катс, Писман Александър и Михаил
Иванович Белкин и се управлява и представлява
от Майкъл Катс.
43448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14884/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобул
стар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ул. 109, бл. 001, вх. В, ет. 7,
ап. 39, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия на едро и дребно, рекламна и маркетингова
дейност, представителство и агентство, педагогически и социални услуги, строителна и транспортна
дейност, консултантска дейност, ресторантьорство
и хотелиерство, посредническа дейност по наемане
на търсещите работа лица в страната и/или в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Илков Георгиев, който го
управлява и представлява.
43449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14968/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ГКЛБ инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 56, ет. 5, ап. 12, с
предмет на дейност: търговия с транспортни и строителни машини и съоръжения, търговия с всякакви
строителни материали, строително оборудване и
строително обзавеждане, проектиране, строителство
и инвестиционна 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 Георги Любомиров Бойков и Любомир Георгиев Бойков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
43450
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1311/89 вписва промени за „Технотест“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Татяна Ангелова Ангелова-Василева; вписва като член
на съвета на дректорите Йордан Николов Попов.
43520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15526/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Иджанс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 132,
вх. Б, ет. 5, ап. 40, с предмет на дейност: производство на печатна, радио- и видеореклама и клипо-
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ве, производство и разпространение на рекламни
материали и пиар продукти, запис и обработка на
звук, създаване на звукови ефекти, дублаж, анимация, търговско представителство и посредничество,
консултантска дейност, информационни услуги,
сделки с интелектуална собственост, реализиране
на медийни проекти, маркетинг, внос и износ на
стоки и търговия с такива стоки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна и
консигнационна търговия, както и други дейности,
незабранени от закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Цветелина Стефанова
Патлиджанска, която го управлява и представлява.
43521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14471/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Хоуместейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучър 93, ап. 14, с предмет на дейност: строителство и последващо менажиране, ремонтни работи,
реконструкции и реставрации, предприемачество и
инвестиции в недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, комисионни сделки, представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупка и продажба
на всякакъв вид стоки в готов или преработен вид
и всякаква друга дейност, разрешена от законодателството в страната. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Петко Иванов Христов,
който го управлява и представлява.
43522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14562/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс
капитал консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, ул. Баба Илийца 37, вх. А, ет. 3, ап. 10, с
предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, производство на стоки, внос, износ, реекспорт,
производство и търговия със селскостопански стоки,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, лизинг, рекламна дейност,
транспортна и спедиторска дейност, организиране
на туризъм в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Цветомир Георгиев Николов,
който го управлява и представлява.
43523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14850/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Интерактивтаск“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Цар
Симеон 45, с предмет на дейност: всички дейности,
свързани с разработката и продажбата на софтуерни
продукти, внедряване и поддържане на интернет
услуги и мрежи, консултации и услуги в областта
на информационните технологии, всички дейности,
свързани с научни изследвания, обучение, преподавателска дейност, издателска дейност, преводачески услуги, маркетингови проучвания, реклама,
организация на културни, научни и туристически
мероприятия и проекти, производство, вътрешна
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и външна търговия, търговско представителство,
всички дейности, свързани с предмета на дейност
на дружеството, за извършване на които не се изисква специално разрешение, както и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Деян Богомилов Йоцов, който го управлява и представлява.
43524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14574/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рила
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Рилски езера 11, с предмет на дейност:
търговия с движими и недвижими вещи, вкл.
покупко-продажба, управление и отдаване под
наем на недвижими и движими вещи, вътрешно- и
външнотърговска дейност на стоки и услуги, както
и дистрибуторска дейност на стоки, маркетинг,
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както
и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Владислав Цветанов Киров, който го
управлява и представлява.
43525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14974/22007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арт – Граде“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраж дане“, ул. Чипровци 14,
ет. 3, с предмет на дейност: предприемачество,
строителство и обзавеждане на всякакъв вид сгради
и недвижими имоти, с цел отдаване под наем и
продажба, вътрешна и международна търговска
дейност, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопанск и и битови сток и,
дистрибу торство, комисионерство и т ърговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантска и
рекламна дейност, транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз, туристически услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Фатмир Етеми и Скендер Етеми и
се управлява и представлява от Фатмир Етеми.
43526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13947/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кевинс
роялс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. България 102,
Бизнес център „Белисимо“, ет. 8, ап. 10, с предмет на дейност: търговска дейност, производство
и покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, транспорт, внос, износ, реекспорт,
услуги на граждани и фирми, както и всякакъв вид
търговска дейност, която не е забранена от закона,
като дейността ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Кевин Чарлс Добсън, който го
управлява и представлява.
43527
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14305/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Залаз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Цар Асен 63, ап. 9, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, реекспорт на стоки, суровини и материали,
консултантск и услу ги, консултантска дейност,
комисионни сделки, търговско представителство
и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Златка Александрова
Лазарова, която го управлява и представлява.
43528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15420/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тюлип“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 510,
вх. 3, ет. 2, ап. 43, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортна дейност и услуги
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Анна Христова Агова, която го управлява
и представлява.
43529
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. № 3011/2006 вписва промени за „Мениджмънт
системс груп“ – ЕООД: заличава като управител
Пламен Христов Панчев; вписва като управител
Кирко Димитров Кирков.
43560
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 10116/2006 вписва промени за „ПНГ Фасон“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Овча
купел“, ул. Калояново 14, в Перник, ул. Св. Св.
Кирил и Методий 23, Бизнес комплекс „Елена“,
ет. 8, 9, 10 и 11.
43561
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 7650/2006 вписва промени за „Техекохим – КАД“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Радостина Петрова Богданова
на Стоян Борисов Митов; вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София, район
„Красно село“, ул. Ами Буе 68 – 72, ет. 5, офис
19/20; заличава като едноличен собственик на капитала Радостина Петрова Богданова; вписва като
едноличен собственик на капитала Стоян Борисов
Митов; дружеството се управлява и представлява
от Радостина Петрова Богданова.
43562
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14743/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Дойче
лизинг България“ – ЕАД.
43563
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. № 5676/2006 вписва промени за „Шаткрафт
Саут Ийст Юръп“ – ЕООД: вписва промяна на
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адреса на управление София, район „Възраждане“, ул. Три уши 10, офис 5; вписва изменение на
учредителния акт.
43564
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. № 5364/2005 вписва промени за „Бул реал
естейт“ – ЕООД: вписва като управител Стефано
Гати; дружеството се управлява и представлява от
управителите Микеле Перани, Алберто Мадзолени,
Грациано Паракини, Невена Александрова Папанчева и Стефано Гати заедно и поотделно.
43565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15732/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ти
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 72, ет. 5,
ап. 9, с предмет на дейност: строителство с недвижими имоти, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки, всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Боряна Йосифова Зайкова, която го управлява и представлява.
43550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15068/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Славина
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, ул. Митрополит Серафим Сливенски, бл. 142, магазин 5,
с предмет на дейност: покупка на детски стоки,
храни, аксесоари, козметика и други с цел продажба
в първоначален вид, поставяне на кафе-автомати
на публични места, сделки с недвижими имоти,
проектиране, строителство, вътрешен и външен
дизайн, рекламна дейност, комисионна, спедиционна, складова дейност, превозна дейност, търговско представителство и посредничество на наши
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос и износ на стоки, счетоводна, консултантска,
както и всякакви дейности и услуги, които не са
забранени от закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирина
Иванова Парапунова и Борислава Иванова Бузова
и се управлява и представлява от Милен Костадинов Бузов.
43551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14648/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Пи Ем Ти Солюшънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Лидице 16, вх. А, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: консултантски услуги в областта на финансовото, данъчното законодателство и митническото
облагане, счетоводно обслужване на юридически
лица и еднолични търговци, в т. ч. съставяне на
годишни финансови отчети съгласно Закона за
счетоводството, рекламна дейност, маркетингови
проучвания, вътрешно- и външнотърговски операции, внос и износ, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридиче-
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ски лица и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георги Петров Милев, който
го управлява и представлява.
43552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14785/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мюлер карс
импорт-експорт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци,
ул. Нарцис 22, с предмет на дейност: внос и износ
на автомобили, покупко-продажба на автомобили,
лизингова дейност, автотехническа и сервизна
дейност, спедиционна дейност, търговия със стоки
и услуги, външна и вътрешна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Слави Иванов Попов и Николай
Георгиев Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43553
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 8144/2006 вписва
прекратяване на „Новалоджик“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 15, и го обявява в ликвидация;
вписва като ликвидатор Даниела Руменова Пеева;
определя срок за ликвидацията 6 месеца.
43554
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3367/2006 вписва промени за „Блексирама“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Красимир Петров Гергов, Кънчо Маров Стойчев,
Дейвид Фредерик Бродерсен и Ричард Уилям Макдоналд; вписва нов съвет на директорите в състав:
Светослав Божков Божилов – заместник-председател, Андрей Венцелов Райчев, Кънчо Марков
Стойчев и Красимир Петров Гергов – председател;
вписва като изпълнителен директор Кънчо Марков
Стойчев, който ще представлява дружеството; вписва
нов устав, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 10.IX.2007 г.
43555
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3367/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Блексирама“ – АД.
43556
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3367/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Блексирама“ – АД.
43557
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. № 833/2006 вписва промени за „Зефир
91“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Желязко Димитров Кунев на Румен
Желязков Димитров; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Желязко Димитров Кунев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Румен Желязков Димитров,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва промени в учредителния акт.
43558
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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. № 7128/2006 вписва промени за „Ню спорт
девелоп“ – ООД: вписва прехвърляне на 200 дружествени дяла от Стефан Димитров Стоянов на
Йордан Вичев Кулев; вписва прехвърляне на 200
дружествени дяла от Александър Методев Петков
на Йордан Вичев Кулев; заличава като съдружници
Александър Методиев Петков и Стефан Димитров
Стоянов; заличава като управител Стефан Димит
ров Стоянов; вписва като управител Йордан Вичев
Кулев; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
спорт девелоп“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Йордан Вичев Кулев, който го управлява
и представлява; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. В. Атанасов, бл. 19, вх. В, ап. 47.
43559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15011/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Котеви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Панчарево“, с. Бистрица, ул. Стефан Стамболов
128, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство на промишлени, селскостопански и битови стоки, транспортни услуги,
посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и
товарни услуги в страната и в чужбина, шивашки
услуги, строителни услуги, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен Александров Котев и Янислав
Деянов Котев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
43540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15337/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нелджи – парт
нърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бул.
Андрей Ляпчев 7, ап. 25, с предмет на дейност:
туроператорска и турагентска дейност, търговско
представителство и посредничество, спедиторска
дейност, консултантски услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство и всякаква друга дейност,
незабранена от закона или друг нормативен акт
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Стоянова Николова и Гинка Стоянова Николова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
43541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15182/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Десаройос емпресариалес България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, бул. Драган
Цанков 36, ет. 3, офиси 336 и 337, с предмет на дейност: строителство и монтажна дейност, покупка и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, търговска и производствена
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки
и вещи, комисионна, оказионна, консигнационна,
комисионерство, реклама, транспортни услуги, счетоводни услуги, туризъм и всички видове дейности,
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незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кармен
Рабадан Торихос, Емилио Фернандес Рабадан, Наталия Мария Фернандес Рабадан и Диана Фернандес
Рабадан и се управлява и представлява от Кармен
Рабадан Торихос и Емилио Фернандес Рабадан
заедно и поотделно.
43542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16078/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Конфиенс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница
2, бл. 632, вх. Д, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Нина Мхоян Армения, която
го управлява и представлява.
43543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15580/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стоянов и Тодоров“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Д-р Христо Стамболски
3, ет. 3, с предмет на дейност: изработване и търговия с очила, оптически лещи и други изделия на
очната оптика, здравни консултации по проблемите
на зрението, предприемане на мерки за корекция
на зрението, предписани от лекар, след получаване на необходимите разрешения и извършване на
необходимите регистрации, както и всякаква друга
дейност, допустима от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Малин Христов Стоянов и Бисер
Димов Тодоров и се управлява и представлява от
Бисер Димов Тодоров.
43544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15242/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Патентна агенция
Тоцев и партньори“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Тодор Александров 23, ет. 1, с предмет на дейност:
организиране, обслужване и подпомагане на дейността на съдружниците при заявяване, поддържане,
защита и оспорване на права на интелектуална
собственост, при съвети, консултации и правна
помощ пред Патентното ведомство, държавни и
общински органи и трети лица, при експертна
помощ пред съда, съдействие при придобиване и
реализация на права на интелектуална собственост
в страната и в чужбина, управление на права на
интелектуална собственост, оценки на тези права,
иновации и технологичен трансфер, обучение и
квалификация. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Никола Неделчев
Тоцев и Любка Каменова Милкова и се управлява
и представлява от Искра Радославова Тоцева; за
сключване на всякакви договори на стойност над
10 000 лв., за тегленото от банкови сметки на суми
на стойност над 10 000 лв., за извършването на
всякакви действия на разпореждане на стойност
над 10 000 лв., както и за сключване на договори
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за поемане на представителството се изисква изрично и предварително дадено в писмена форма
решение, взето от общото събрание на дружеството
по надлежен ред – съобразно клаузите на приетия
дружествен договор.
43545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15691/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мармари“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, кв. Гео Милев, ул. Борис Христов, бл. 11,
вх. А, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, търговско посредничество при
разпространение на стоки и услуги, консултантска
дейност при покупка и продажба и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марко Томов Томов и Мариана Искренова
Байлиева и се управлява и представлява от Марко
Томов Томов.
43546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15460/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериън Роял
транспорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 115,
вх. В, ап. 49, с предмет на дейност: международен
транспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност,
спедиторска дейност, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв.,
със съдружници Любомир Иванов Янев и Марияна
Илиева Ралчева и се управлява и представлява от
Любомир Иванов Янев.
43547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15517/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мис
Имаго“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 3, бл. 380,
вх. В, ап. 31, с предмет на дейност: производство
и търговия (вътрешна и външна) с промишлени,
хранителни, селскостопански, 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 (след получаване
на надлежен лиценз), вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, консултантска и посредническа услуга, както и всички
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Милвана Георгиева Кълвачева, която
го управлява и представлява.
43548
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. № 6529/2007 вписва промени за „Промишлено-инвестиционна компания“ – ООД: вписва
прехвърляне на 30 дружествени дяла от Пламен
Юлиянов Местански на Иван Петров Игнатов.
43549
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14218/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ная консулт“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел 2, бл. 30, вх. В,
ап. 75, с предмет на дейност: организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други отчети по реда на Закона за
счетоводството, проектиране на външни и вътрешни
ел. инсталации, консултантски услуги, услуги в областта на информационните технологии, вътрешна
търговия, импорт, експорт и реекспорт на стоки
и услуги, маркетингови проучвания, агентство и
представителство (без процесуално) на български и
чуждестранни фирми, търговия със стоки и услуги
в страната и зад граница, рекламна, консултантска
дейност, информационно обслужване и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Мая Валентинова Георгиева и Наталия
Христова Георгиева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14420/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кристъл уиндоус“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Мавровец
34, с предмет на дейност: производство и монтаж
на PVC и алуминиева дограма, окачени фасади,
строителство и ремонт на сгради и съоръжения,
производство и търговия със строителни материали,
стоки за бита, дрехи, обувки и хранителни стоки,
търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама,
мениджмънт, транспортни услуги и всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Асен Костадинов
Механджийски и Румен Костадинов Механджийски
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
43531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15240/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ММ груп имоти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Нови Искър“ с. Кубратово, ул. Иван Вазов 1А, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредническа
дейност, транспорт и спедиция, строително-ремонтни и монтажни дейности, ноу-хау, представителство
(без процесуално) на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство и всякаква стопанска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Галя Цветанова Любенова и Чавдар
Любенов Йорданов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
43532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15611/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К и Г“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж.к. Света Троица, ул. Русе, бл. 388, вх. Б,
ап. 2, с предмет на дейност: продажба, монтаж и
поддръжка на гуми, продажба на акумулатори и автоаксесоари, автомивка и автокозметика, продажба
на авточасти и консумативи, търговия с промишлени
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стоки, внос и износ на стоки, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Ангелов
Ангелов и Карамфила Георгиева Кръстева и се
управлява и представлява от Красимир Ангелов
Ангелов.
43533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15768/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лукси България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, бул.
Акад. Иван Ев. Гешов 104, ет. 7, офис 12, с предмет
на дейност: търговска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Лукси Мениджмънт Лимитид и се управлява и представлява от управителя
Джорджиос Теодору.
43534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15644/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ековин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
бл. 16, ап. 23, с предмет на дейност: екологично земеделие и лозарство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, туризъм, реклама, транспортна дейност,
посредничество, представителство, превод и легализация на документи и всякаква друга дейност,
търговска по смисъла на закона и незабранена от
него. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Виолета Методиева Атанасова, която го
управлява и представлява.
43535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15380/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Еврофлинт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ул. Тодор Влайков 27, вх. В, ет. 6, ап. 20, с предмет на дейност: счетоводни услуги и консултации,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, маркетинг и
рекламна дейност, туристически услуги, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
преводачески услуги, специализирани, технически
и симултантни преводи, външна и вътрешна търговия, реекспорт, търговия със селскостопански
стоки и стоки за бита, агентство, посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с недвижими
имоти и ограничени вещни права, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела Драганова Стойнова и Добромир
Димитров Добринов и се управлява и представлява
от Даниела Драганова Стойнова.
43536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15472/20 07 вписа в т ърговск и я рег истър дружество с ограничена отговорност „Булгер – транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Павлово,
ул. Деспот Слав 14, партер, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, лизингова дейност,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, организиране и експлоатация на
салони за красота, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа
дейност. Дружеството може да осъществява и
всякакви други дейности извън посочените в пред
ходната алинея; дейностите, регламентирани със
специални режими, се извършват след получаване
на съответните разрешения и лицензии от компетентните органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Роберт
Драгомиров Трейн, Страхил Борисов Петров и
Йоско Михайлов Исаев и се управлява и представлява от Роберт Драгомиров Трейн и Страхил
Борисов Петров заедно или поотделно.
43537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15196/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иновация“ – ООД,
със седа лище и а д рес на у п равление Софи я,
район „Връбница“, ж.к. Обеля 2, бл. 257, вх. А,
ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: транспортни
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
ск ла дови сделк и, хо т ел иерск и, т у рис т и ческ и,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос
и износ на всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Теодора
Венциславова Милева и Радослав Христов Цонев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
43538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лес
Сърница“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
бул. Тодор Каблешков, бл. 251, вх. Г, ет. 4, ап. 82, с
предмет на дейност: дърводобив, дървопреработване,
маркетинг, мениджмънт, консултантска и експертна
дейност, посредническа дейност, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Аки Реджеп Пехливан, който
го управлява и представлява.
43539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15127/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
вали – апартамент А 45 Азалия хаус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44 Б, с предмет
на дейност: покупко-продажба, отдаване под наем
и управление на недвижими имоти и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество-
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то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Филип Линдън Кърби и Кели Анн
Кърби и се управлява и представлява от Артур
Саркис Асланян.
43500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Леонардо груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“, ул.
Райна Княгиня 9, ап. 12, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия; покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; търговия на едро и дребно с оптическа
апаратура, рамки и калъфи за очила, диоптрични
стъкла, слънчеви очила, резервни части и сервизни
за тях, комисионна, складова и лизингова дейност;
търговско представителство и посредничество;
външноикономическа дейност; превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина; хотелиерска дейност; превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина; хотелиерска дейност; превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност; както
и извършване в страната и в чужбина на всякаква
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Анна Бернацка, която го
управлява и представлява.
43501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14819/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хаби България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж. к. Фондови жилища,
бл. 215, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид; продажба на стоки от собствено
производство, както и всякаква друга незабранена
от законодателството дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Хаби Солверггарден“ – АС,
и се управлява и представлява от управителя Гергана Пейчева Раленекова.
43502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 15055/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Бадритания“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж. к. Дружба, бл. 115,
вх. Б, ет. 3, ап. 30, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги;
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гази Меху и Уисам Юнес и се управлява и
представлява от Гази Меху.
43503
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 14825/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транскарс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.
к. Красна поляна, бл. 41, ет. 3, ап. 77, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакви
стоки и услуги, търговско представителство и
посредничество, реклама, консултантски услуги,
строителна, транспортна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Десислава Стефанова Стефанова, която
го управлява и представлява.
43504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15146/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Н и В 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Симеоновско шосе 172, с предмет на
дейност: предприятие за покупко-продажба, поддръжка, ремонт и почистване на нови и употребявани
автомобили, 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
(след снабдяване с разрешителни), складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква
друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която
не съществува изрично законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Димитров Димитров и
Владислав Емилов Йорданов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14997/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пепър
бег студио“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Христо Максимов 73, с предмет на дейност:
печатна реклама, полиграфически и книговезки
услуги, производство и продажба на рекламни
материали, опаковки и сувенири; издателска и
разпространителска дейност на печатни произведения; дизайнерска, фотографска, импресарска и
продуцентска дейност; търговия с промишлени и
битови стоки; вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско представителство; посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; транспортни услуги; строителство и посредничество при продажба на недвижими
имоти; производство на стоки и услуги с битово и
промишлено предназначение; хотелиерство; ресторантьорство, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мадлен Борисова Костадинова, която
го управлява и представлява.
43506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 14859/2007 вписа промяна за „Бул сервиз
груп“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
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управление от Благоевград, ул. Арсени Костенцев
7, в София, район „Овча купел“, ж. к. Овча купел
33Г, вх. В, ет. 4, ап. 65.
43507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 2855/94 вписва промени
за „Ирис – 6“ – ООД: вписва прехвърляне на 49
дружествени дяла от Адриана Руменова Себьок
на Борислав Иванов Борисов; един дружествен
дял от Адриана Руменова Себьок на Еким Николаев Екимов; заличава като съдружник Адриана
Руменова Себьок; вписва като съдружник Еким
Николаев Екимов; вписва изменение и допълнение
на дружествения договор.
43508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф. д. № 19827/94 вписва промени за „Маркер“ – АД: заличава Мариян Василев Терзийски
като представител на „Сеаф мениджмънт България“ – ЕООД, в съвета на директорите; вписва
Данаил Василев Данаилов като представител на
„Сеаф мениджмънт България“ – ЕООД, в съвета
на директорите; дружеството ще се представлява
от „Бию трейдинг“ – ЕООД, представлявано от
Данаил Василев Данаилов, и от „Сеаф мениджмънт
България“ – ЕООД, представлявано от Данаил
Василев Данаилов, заедно.
43509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15099/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Геримекс одитинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж. к.
Борово, ул. Пирински проход 47, вх. Г, ет. 3, ап. 15,
с предмет на дейност: независим финансов одит на
финансови отчети на предприятия, текущо счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Гергана Борисова Недялкова, която го управлява
и представлява.
43451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13869/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дан – консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Траянови
врата 57, ап. 12, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, електроуслуги, търговия. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светла Харалампиева Лазарова, която го управлява и представлява.
43452
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по
ф. д. № 24013/93 вписва промени за „Банка Пиреос
България“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 168 153 992 лв. на 316 797 072 лв.
чрез издаване на нови 148 643 080 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 5.ІХ.2007 г.
43453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14788/2007 вписа в търговския регистър еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Пенсия
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Позитано
7, ет. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, строително-ремонтни дейности с
недвижими имоти, посредническа и консултантска
дейност, пенсионно осигуряване и финансиране и
други търговски сделки и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Марин Славомиров Качамаков, който го
управлява и представлява.
43454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 14907/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Инвеста
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Христо Ковачев 34 – 36, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: консултантски и информационни услуги, търговско представителство
и посредничество. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 15 000 лв., със съдружници Стефан
Николов Радев и Димо Колев Пашов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
43455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14910/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Скийтърно Ентъпрайз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к.
Люлин 9, бл. 915, вх. Г, ет. 3, ап. 76, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
производство, внос и износ на промишлени стоки
за широка употреба, както и други дейности, за
които няма изрична забрана със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евелина Свиленова
Евгениева, която го управлява и представлява.
43456
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 13102/2007 вписва промени за „Ай Ес
Ес“ – ЕООД: заличава като управител Евелина
Свиленова Евгениева; вписва като управител Ян
Стюарт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Ян Стюарт.
43457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 14768/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кул дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж. к. Люлин 5, бл. 517,
вх. Г, ет. 1, ап. 93, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, търговия
с петрол и петролни продукти, консултантска
дейност и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Албена Давкова
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Георгиева, Илинка Пламенова Червенкова и Ирена Цонева Чорбаджийска, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
43458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14775/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Студио
Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, кв. Манастирски ливади,
ул. Шарл Шампо, бл. 112, вх. Б, ап. 21, с предмет
на дейност: проектно-проу чвателни работи за
строителството, архитектурен дизайн, интериор,
конструкции, инсталации, машини и търговски
технологии, З����������������������������������
D���������������������������������
, визуализация, експертизи, инженерингова и посредническа дейност, недвижими
имоти, строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на сгради и други съоръжения, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
които предмет и обем изискват да се водят по
търговски начин. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Татяна Милчева Драганинска, която
го управляват и представлява.
43459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14747/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диалог партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Професор Милко
Бичев 5, партер, с предмет на дейност: консултантска дейност, връзки с обществеността, покупкопродажба, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, строителство в страната и в чужбина, внос,
износ, търговия, рекламна, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
производство, изкупуване, преработка и търговия
с всякакви незабранени със закон стоки, туристическа и транспортно-спедиторска дейност, както и
всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Росен Димитрофф и Георги Георгиев
Рангелов, който го управлява и представлява.
43460
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 11551/2007 вписа промяна за „Руми – 60“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление от
Силистра, ул. Никола Йонков Вапцаров 152А, в
София, район „Оборище“, бул. Дондуков 5, партер.
41901
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. № 7759/2006 вписва промени за „Ригара“ – ЕООД: вписва като управители Йорданка
Георгиева Калоянова и Нели Георгиева Петрова;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Нели Георгиева Петрова, Мариана
Христова Чакърова и Йорданка Георгиева Калоянова заедно и поотделно.
41902
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16047/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дойбулко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Поп Богомил 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на собствени недвижими
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имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,
консултантска дейност в областта на стопанското управление и инвестициите, вкл. проучване
на пазарите, представителство на чуждестранни
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5400 лв., със съдружници Волфганг
Брюк, Андре Геблер и Милан Исаев Милованов и
се управлява и представлява от Волфганг Брюк и
Милан Исаев Милованов само заедно.
41903
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15750/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медово“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Академик Методи Попов 5, с предмет
на дейност: бутилиране на безалкохолни напитки,
в т. ч. минерална вода и сокове; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и посредничество; строителна и търговска дейност в страната
и в чужбина; консултантска дейност в сферата на
строителството; посредническа дейност при информиране и наемане на работна ръка в страната и в
чужбина; предоставяне на всякакви туристически
услуги, туроператорство, турагентство, хотелиерство, ресторантьорство и балнеология; обмяна на
валута; всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юра Крумова БакаловаВенкова и Заро Георгиев Зарев и се управлява и
представлява от Юра Крумова Бакалова-Венкова.
41904
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15653/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Пи
Ай – България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
188, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: производство на електроенергия, изграждане, поддържане
и експлоатация на съоръжения за производство на
електроенергия, търговия с електроенергия, консултантска дейност, търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Никола Симеонов Николов, който го управлява
и представлява.
41905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16107/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алвини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър 138,
вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки, производство,
търговия с козметични продукти, посредничество
на български и чуждестранни лица, мениджмънт
на дружества, всякакви услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Виолета Димитрова
Грозданова, която го управлява и представлява.
41896
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15787/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюзпейпр дай-
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рект България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Васил
Левски 122, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
консултантска дейност, търговско посредничество
и представителство на чуждестранни физически и
юридически лица, вътрешна и външна търговия и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александар Арсениевич,
Зоран Траич и Сандра Траич, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
41897
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16329/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Интернешънъл ИМП – експ 93“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Манастирска, бл. 1Б, вх. Б, ет. 4,
ап. 20, с предмет на дейност: покупко-продажба,
внос и износ на товарни автомобили, строителна
техника и съоръжения, проектиране, разработване
и внедряване на софтуерни продукти, електроника, обучение, цялостни решения и автоматизация
на производството, машиностроене, вътрешна и
външна търговия, сделки с недвижими имоти,
посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерски и туристически услуги, реклама,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, водене на фирмено счетоводство, изготвяне на годишни финансови отчети, счетоводни и
икономически анализи, консултации и/или услуги,
както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Калина Ериберто Поиер, която го
управлява и представлява.
41898
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15983/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сидерз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 53,
вх. Г, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Имад Абдул-Карим Шуайб,
който го управлява и представлява.
41899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16184/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Никхаус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж. к. Младост 1, бл. 59, вх. 6, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: производство, строителство и
продажба на сглобяеми къщи, вила и конструкции,
строителство на сгради и строителни съоръжения,
строително-ремонтни работи на сгради и покриви,
изработване и монтаж на покриви, вкл. метални, и
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на покривни конструкции, поставяне на реклами,
билбордове и рекламни пана, реконструкции на
подпокривни пространства, подготовка на строителни площадки, събаряне и разчистване на сгради,
изграждане, експлоатация и управление на автомивки, консултантска, оценъчна и експертна дейност в
областта на околната среда, разработване на стратегии, програми и планове в областта на околната
среда, правни услуги, търговско представителство
и посредничество, лизинг, спедиционни, превозни,
складови сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Роберт Славчев
Николов и Петя Тянкова Николова и се управлява
и представлява от Роберт Славчев Николов.
41900
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. № 7394/2007 вписва промени за „Принсипал
истейтс“ – ООД: вписва промяна за съдружника
„Аттика“ – ЕООД, както следва: „Аттика ентърпрайзис“ – ООД (рег. по ф.д. № 15006/2007).
44407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16482/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алгра“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Акад. Никола Обрешков 7, вх. 2,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство
и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Греъм
Ленърд Уйлям Парсънс и Александър Станиславов Дрангажов и се управлява и представлява от
Александър Станиславов Дрангажов.
44408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16711/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Родафон
Ер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 64,
с предмет на дейност: превоз на пътници и товари по въздух, спедиторска дейност, хотелиерство,
туристически услуги, търговско представителство
и посредничество, консултантска дейност, маркетинг и реклама, търговия с движимо и недвижимо
имущество, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 642 000 лв.,
внесен чрез непарична вноска – недвижим имот
съгласно съдебно-техническа експертиза, приета
с определение от 17.Х.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, 6 състав, по дело
№ 497/2007. Едноличен собственик на капитала е
„Ер София“ – ООД; дружеството се управлява и
представлява от управителя Георги Иванов Иванов.
44409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инсинити“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон 82, вх. А,
ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, дейност
като застрахователен брокер (след лиценз от КФН),
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търговско посредничество и представителство, поддръжка и инсталиране на сигнално-охранителни
системи и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Християн Емилов Пурич,
който го управлява и представлява.
44410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16409/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мидас строй
инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля,
бл. 268, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
строителство, проектиране и ремонт на жилищни
сгради и производствени помещения, производство
на строителни материали, бетон, бетонови изделия и варови разтвори с цел продажба на едро и
дребно, търговия на едро и дребно със строителни
материали, проектиране, изработка и монтаж на
дограма от алуминий, пластмаса и дърво, консултантски услуги във връзка с покупко-продажба на
недвижими имоти, транспортна, спедиционна и
пласментно-снабдителска дейност, дърводобив и
дървообработване, представителство, агентство и
посредничество на местни и чуждестранни фирми и физически лица, търговия на едро и дребно,
експорт, импорт, реекспорт, бартер и лизинг,
производство, изкупуване и реализация на всички
видове селскостопанска продукция, диворастящи
плодове, билки, гъби и пчелни продукти, външнотърговска дейност и всички други дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Методи
Кръстев Котларов и Йордан Тодоров Йорданов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16167/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Гризли машин“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. Боянско
езеро 2, с предмет на дейност: търговия с машини
и съоръжения, разкриване и експлоатация на търговски обекти, производство и продажба на стоки,
всякакъв вид услуги, отдаване на автомобили
под наем, автосервизна, таксиметрова, складова,
спедиторска и селскостопанска дейност, вътрешен и международен транспорт, комисионерство,
т ърговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, туристическа дейност, проучване,
проектиране, ремонт, строителство, архитектура
и дизайн, счетоводни и битови услуги, ресторантьорство, хотелиерство, маркетинг, реклама, вътрешен и международен туризъм, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина – внос, износ,
реекспорт, бартер, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт,
насочена към изпълнение на целите и задачите на
дружеството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Емил Стоянов Граматиков,
който го управлява и представлява.
44412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16453/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ер Ем ауто“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Банишора, ул. Коритник, трафопост до
бл. 21, с предмет на дейност: търговия с автомобили
и аксесоари за автомобили, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, пътна помощ, хотелиерски, туристически,
автомонтьорски, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Росен Николов Николов и Мартин
Росенов Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16440/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Реформ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Софроний Врачански 2, ет. 2, с
предмет на дейност: проектантски, консултантски,
посреднически, комисионерски услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Димитров Даскалов и Анастас Антонов Иванов и
се управлява и представлява от Георги Димитров
Даскалов.
44414
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. № 6823/2000 вписва промени за „Резиденшъл
парк София“ – ООД: вписва като управител Георги
Христов Ранчев; дружеството ще се управлява и
представлява от Росен Асенов Плевнелиев и Георги
Христов Ранчев заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
44258
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. № 7464/2000 вписва промени за „Политика
днес“ – ООД: вписва прехвърляне на 36 дружествени
дяла от Радостина Константинова Константинова
на „Нова българска медийна група“ – АД; вписва
прехвърляне на 36 дружествени дяла от Емил Петков Димитров на „Нова българска медийна група“ – АД; вписва прехвърляне на 36 дружествени
дяла от „Алба С“ – ЕООД, на „Нова българска
медийна група“ – АД; вписва прехвърляне на 36
дружествени дяла от „Южен кръст 2001“ – ЕООД,
на „Нова българска медийна група“ – АД; заличава като съдружници Радостина Константинова
Константинова, Емил Петков Димитров, „Алба
С“ – ЕООД, и „Южен кръст 2001“ – ЕООД; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Политика
днес“ – ЕООД.
44259
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. № 4898/2000 вписва промени за „Топ – диагностика“ – ЕООД: вписва като съдружник Бранимира
Чавдарова Момчилова; вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Любомир Стефанов Момчилов
на Бранимира Чавдарова Момчилова; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограни-
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чена отговорност „Топ – диагностика“ – ООД; дружеството се управлява и представлява от Любомир
Стефанов Момчилов; вписва нов дружествен договор.
44260
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 26.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 11881/2000 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „А34“ – ЕООД.
44261
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 11881/2000 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „А34“ – ЕООД.
44262
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. № 10860/98 вписва промени за
„Сименс Ай Ти солушънс енд сървисис“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
„Сименс айти сълюшънс енд сървисис“ – ГмбХ;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Сименс АГ“, Австрия (дружеството, вписано в
регистъра при търговския съд – Виена, с фирмен
номер FN 60562 m).
44263
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПС във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 12078/98 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Ферексим“ – ООД.
44264
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. № 6362/2000 вписва промени за „ББГ си
мекс – България“ – ООД: заличава като управител
Лиляна Фотева Димитрова; вписва като управител
Мария Георгиева Камберова; дружеството се управлява и представлява от управителите Иван Димов
Генчев и Мария Георгиева Камберова съвместно.
44265
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. № 4282/2005 вписва промени за „Спейс.
БГ“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, бл. 11, вх. Г, ет. 8, ап. 71; вписва
промени в учредителния акт.
44266
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. № 1568/2005 вписва промени за „Витоша
Вю“ – ЕООД: заличава като управител Лилия Стефанова Кръстева; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Кристиан Вагнер и
Ингеборг Льови заедно и поотделно; вписва промяна
в учредителния акт.
44267
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. № 10781/2005 вписва промени за „Бест Бългериън пропъртис“ – ООД: вписва прехвърляне на
32 дружествени дяла от Иван Желязков Георгиев на
Златка Иванова Георгиева; заличава като съдружник
Иван Желязков Георгиев; вписва като съдружник и
управител Златка Иванова Георгиева; вписва като
управител Мирослав Чавдаров Ненковски; дружеството се управлява и представлява от Желязко
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Иванов Георгиев, Мирослав Чавдаров Ненковски
и Златка Иванова Георгиева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
44268
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. № 12538/2004 вписва промени за „Бългериън
пропъртис груп“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Мила Маринова Панчева; дружеството
се управлява и представлява от Андрияна Петкова
Татарова и Бисер Иванов Дамянов заедно и поотделно; вписва актуализиран дружествен договор.
44269
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 14393/2004 вписва промени
за „Холосип“ – ООД: заличава като съдружници
„Фигалиа“ – ЕООД, БУЛСТАТ 131289689, и „Хиацинт“ – ЕООД, БУЛСТАТ 131264593; вписва прехвърляне на 450 дружествени дяла от „Фигалиа“ – ЕООД,
представлявано от Галина Григорова Костадинова,
на ИТ „Интелект“ – ООД, представлявано от Иван
Константинов Йончев; вписва прехвърляне на 260
дружествени дяла от „Хиацинт“ – ЕООД, представлявано от Марияна Петкова Джорева-Митева, на
ИТ „Интелект“ – ООД, представлявано от Иван
Константинов Йончев; вписва като съдружник
„Интелект“ – ООД, БУЛСТАТ 831181282; вписва
промяна в адреса на управление от ул. Кешан 10,
ет. 5, ап. 9, на ул. Христо Ковачев 30, ет. 5, ап. 8;
вписва нов дружествен договор.
44270
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. № 5698/2003 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Алианс
медика“ – АД.
44271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14980/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ориндж арт” – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика”, ул. Кавала 8, вх. Б, ет. 4, ап. 15, с предмет
на дейност: външна реклама, изработка, монтаж
и поддръжка на всякакви рекламни съоръжения и
материали, медийна и интернет реклама, маркетинг,
графичен дизайн, вътрешно- и външнотърговска
дейност, лизинг; маркетинг; инженерингова дейност,
комисионна и посредническа дейност, търговско
представителство, както и всякакви дейности, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Любомир
Димитров Портокалски, Ивайло Турлаков и Надя
Георгиева Митева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
43461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15101/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Форум 4М” – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Оборище”, бул. Янко Сакъзов 48, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
консултантска, посредническа, комисионна, агентска, информационна, маркетингова, производствена,
инженерингова, туристическа, ресторантьорска,
хотелиерска, транспортна и строителна дейност,
рекламна дейност и маркетинг на стоки, услуги
и технологии, представителство на чуждестранни
фирми в страната и на български фирми и чужбина,
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консигнационна, складова и лизингова дейност,
прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания и устройствено планиране, комплексно инвестиционно проектиране на жилищни, обществени,
промишлени сгради и съоръжения, проектиране в
областта на електроенергетиката, както и всякаква
друга дейност в страната и в чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита Илиева Илиева и Илия Вълов Илиев и се управлява и
представлява от Маргарита Илиева Илиева.
43462

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по ръгби при Национална
спортна академия“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.ХІ.2009 г. в 11 ч. в София, район „Студентски“,
Студентски град „Христо Ботев“, бл. 70, катедра
„Футбол и тенис“, стая 314, при следния дневен ред:
1. вземане на решение в сдружението да се влее
сдружение „Ръгби клуб при Национална спортна
академия“ (рег. по ф.д. № 333/2008 по описа на
СГС); 2. вземане на решение сдружението да се
прекрати без ликвидация; 3. разни. Материалите
за събранието са в офиса на сдружението в София,
район „Студентски“, Студентски град „Христо
Ботев“, бл. 70, катедра „Футбол и тенис“, стая 314.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11920
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ръгби клуб при НСА „Васил Лев
ски” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 26.ХІ.2009 г. в
11 ч. в София, район „Студентски“, Студентски град
„Христо Ботев“, бл. 70, катедра „Футбол и тенис“,
стая 314, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение в сдружението да се влее сдружение „Клуб
по ръгби при Национална спортна академия“ (рег.
по ф.д. № 30383/92 по описа на СГС); 2. разни. Материалите за събранието са в офиса на сдружението
в София, район „Студентски“, Студентски град
„Христо Ботев“, бл. 70, катедра „Футбол и тенис“,
стая 314. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11919
3. – Управителният съвет на сдружение „На
стоятелство „Венелин Иванов“ при Логопедичен
център – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.ХІ.2009 г. в 17 ч. в
Заседателната зала на Логопедичен център – София, ул. Екзарх Йосиф 30Б, при следния дневен ред:
1. членски състав, кворум, откриване на общото
събрание; 2. доклад по отчетите на УС за дейността
и финансовото състояние на дружеството през 2007
и 2008 г.; 2.1. доклад на председателя на СН „В.
Иванов“ – за дейността на сдружението за 2007 и
2008 г.; 2.2. доклад на счетоводителя и касиера на
СН за финансовото състояние на сдружението за 2007
и 2008 г.; 3. проект за бюджет за 2010 и 2011 г.; 4.
освобождаване на членове на сдружението; приемане
на нови членове; 5. освобождаване на председателя
на СН; 6. избор на нов председател на сдружението;
7. избор на нов УС на СН; 8. пререгистрация на
сдружението; 9. организационни въпроси. Поканват
се всички членове на СН „В. Иванов“.
11819
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59. – Националният съвет на политическа
партия „Национално движение за стабилност и
възход“ с решение от 3.Х.2009 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес на ПП НДСВ
на 28.ХІ.2009 г. в 10 ч. в София, Национален дворец
на културата, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на централните органи на Политическа
партия НДСВ; 2. промени в устава на Политическа
партия НДСВ; 3. избор на нови централни органи на
Политическа партия НДСВ и приемане на дългосрочна политическа визия за участието на партията
в обществения живот на страната.
11796
20. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на работодателите (ръководителите) в системата
на народната просвета в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на избраните делегати на 4.XII.2009 г. в
10 ч., в сградата на Военно-историческия музей,
София, ул. Черковна 92, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет на СРСНПБ; 2. отчет
на контролната комисия на СРСНПБ; 3. промяна в
устава на СРСНПБ; 4. избор на управителен съвет
на СРСНПБ. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи
с един час по-късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се законно избрани делегати.
11830
33. – Управителният съвет на Българската
федерация по корабомоделизъм и корабомоделен
спорт, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на федерацията на
5.XII.2009 г. в 9 ч., в София, Национален дворец
на децата, бул. Александър Стамболийски 191, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на УС за дейността на БФККС през 2009 г.; 2.
отчет за изпълнение на финансовия план за 2009 г.; 3.
приемане на промени в устава; 4. приемане програма
за дейността през 2010 г.; 5. приемане на спортния
календар за 2010 г. – държавни и международни
първенства; 6. приемане на бюджета за 2010 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11798
20. – Управителният съвет на „Младежко хрис
тиянско дружество – София“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
5.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в София, ул. Хан Крум 21 (Ружа
Кънчева), при следния дневен ред: 1. изменение на
устава на дружеството; 2. избор на управителен
съвет; 3. избор на делегати за общото събрание
на Съюза на младежките християнски дружества
в България ИМКА – ИВКА; 4. организационни
въпроси; 5. разни.
11807
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален борд по туризъм“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в
хотел „Кристал Палас“, зала „Шипка“, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на годишен
отчет за дейността на сдружението за изминалата
2008 г.; 2. обсъждане и приемане на заверения
годишен финансов отчет за изминалата 2008 г.; 3.
обсъждане и приемане на бюджета на сдружението
за финансовата 2009 г.; 4. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 5. промени
в състава на контролния съвет на сдружението;
6. разни. Материалите по дневния ред на общото
събрание са на разположение в офиса на НБТ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 84

Поканват се всички членове на сдружението да
участват лично в работата на общото събрание
поради важността на решенията, които се очаква
да бъдат обсъдени и гласувани. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11805
32. – Управителният съвет на сдружение „Сдру
жение руска библиотека Ф. М. Достоевски“, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 11.ХІІ.2009 г. в 12 ч.
в София, ул. Шипка 12, ет. 2, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и на сдружението за 2009 г.; 2. разни.
11801
40. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на русите в Република България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 11.ХІІ.2009 г. в 13 ч. в София,
ул. Шипка 12, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС и на сдружението за
2009 г.; 2. разни.
11802
42. – Управителният съвет на сдружение „Ко
ординационен съвет на сдруженията на руските
граждани и на гражданите от руски произход в
Република България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на
11.XII.2009 г. в 14 ч., в София, ул. Шипка 12, ет. 2,
ап. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС и на сдружението за 2009 г.; 2. разни.
11803
20. – Управителният съвет на Българската
федерация по фехтовка, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 11.ХІІ.2009 г. в 10,30 ч. в София,
район „Средец“, бул. Васил Левски 75, заседателна
зала на МФВС, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността от последното общо събрание; 2.
финансов отчет за 2008 г.; 3. приемане на бюджета
за 2010 г.; 4. приемане правилници на съдийската
колегия и треньорския съвет; 5. промени в устава.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението в
седалището му. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11845
28. – Управителният съвет на сдружение „Дру
жество на руските граждани в Република Бълга
рия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 11.ХІІ.2009 г.
в 10 ч. в София, ул. Шипка 12, ет. 2, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и
на сдружението за 2009 г.; 2. приемане на бюджет
за 2010 г.; 3. разни.
11799
30. – Управителният съвет на сдружение „По
томци на руската бяла емиграция „Бяла гвардия“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 11.ХІІ.2009 г. в 11 ч.
в София, ул. Шипка 12, ет. 2, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и на сдружението за 2009 г.; 2. разни.
11800
32. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските оптометристи и опти
ци, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 12.ХІІ.2009 г. в 10 ч.
в конферентната зала на хотел „Централ“, бул.
Христо Ботев 52, София, при следния дневен ред:
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1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на отчет за дейността на сдружението, на
управителния съвет и на председателя на НАБОО;
3. приемане на финансовия отчет на сдружението;
4. избор на нови членове на управителния съвет
и на председател на управителния съвет; 5. други.
Поканват се всички членове на НАБОО да присъстват лично на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11797
2. – Управителният съвет на Национално сдру
жение за профилактика на рака на шийката на
матката „Ейч Пи Ви Гард“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетноизборно общо събрание на 12.ХІІ.2009 г. в 10 ч.
в офиса на сдружението в София, ул. Цар Асен
59, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на сдружението; 2. избор
на двама нови членове на управителен съвет на
сдружението; 3. промени в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
11804
10. – Управителният съвет на Българската
федерация по хокей на лед, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на БФХЛ на 14.ХІІ.2009 г. в 18 ч. в
сградата на МФВС, заседателната зала на ет. 5,
бул. Васил Левски 75, София, при следния дневен
ред: 1. приемане на бюджет на БФХЛ за 2010 г.; 2.
освобождаване на член на УС на БФХЛ и избор на
нов член за срока на мандата на действащия УС;
3. освобождаване на председателя на УС на БФХЛ
и избор на нов председател на УС на БФХЛ за
срока на мандата на действащия УС. Поканват се
членовете на федерацията лично или чрез изрично
упълномощени от тях лица да участват в работата
на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
11795
2 0. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а Кул т у рно просветно дружество за връзки с бесарабските
и таврийските българи „Родолюбец“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев 169, ет. 2, зелената зала, при следния
дневен ред: 1. информация за дейността на дружеството за периода 1.ІХ.2008 г. до 1.ХІІ.2009 г.;
2. избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет; 3. избор на контролен съвет
и председател на контролния съвет; 4. приемане
план за дейността на дружеството за следващия
едногодишен период; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
11832
10. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Ротари клуб Сердика“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.ХІІ.2009 г. в 19 ч. в София, хотел „Шератон“,
зала „Рила“, при следния дневен ред: 1. предложение
и вземане на решение за промяна наименованието
на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет – председател и членове; 3. вземане на решение
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за промяна на устава на сдружението: чл. 3, ал. 1,
чл. 21, ал. 6 и чл. 37, ал. 2; 4. решаване на вътрешни
организационни въпроси.
11831
20. – Управителният съвет на БФШУЕТ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 22.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в заседателната
зала на втория етаж в сградата на Министерството
на физическото възпитание и спорта на бул. Васил
Левски 75 при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БФШУЕТ; 2. финансов отчет на контролната
комисия; 3. избор на управителен съвет; 4. избор
на контролна комисия; 5. разни.
11841
38. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Добро бъдеще и надежда“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.І.2010 г.
в 18 ч. в София, ул. Богдан 5, ет. 2, ателие 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
2008 г.; 2. освобождаване на член на сдружението;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
промяна в броя и състава на управителния съвет;
5. разширяване предмета на дейност на сдружението; 6. промени в устава. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11806
74. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Регионално сдружение на общини
„Янтра“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.ХІІ.2009 г. в 13 ч. в зала 302 на Община
Велико Търново, пл. Майка Българи я 2, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава на РСО
„Янтра”; 2. избор на ръководни органи; 3. разни.
Материалите по дневния ред за провеждане на
общото събрание могат да се получат в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
11844
68. – Съветът на Адвокатската колегия – Па
зарджик, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за
адвокатурата кани адвокатите на годишно отчетноизборно събрание на 30.I.2010 г. в 9 ч., в пленарната
зала на Общинския съвет – Пазарджик, при следния
дневен ред: 1. отчет на САК за 2009 г. и вземане на
решение по него; 2. отчет на контролния съвет за
2009 г.; 3. отчет на Дисциплинарния съд за 2009 г.; 4.
приемане бюджета на колегията за 2010 г.; 5. избор
на председател и съвет на адвокатската колегия;
6. избор на контролен съвет на колегията; 7. избор
на Дисциплинарен съд; 8. избор на делегати за
годишното отчетно събрание на ВАС.
11818
23. – Съветът на Адвокатската колегия – Пер
ник, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на адвокатската
колегия на 30 и 31 януари 2010 г. в 9 ч. в сградата на Съдебната палата при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на Дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
за 2010 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7. избор
на органи на адвокатската колегия.
11867
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20. – Управителният съвет на боксов клуб „Русе“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.XII.2009 г. в 18,30 ч. в Русе,
зала „Дунав“, при следния дневен ред: 1. отчет на
БК „Русе“ за изминалия период; 2. обединение на
клуба с боксов клуб „Русе” – Русе; 3. избор на нов
УС; 4. организационни и други въпроси. Материалите за събранието и съответните проекторешения
по дневния ред са на разположение на адрес: Русе,
зала „Дунав“.
11793
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГСС „Ангел Кънчев“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.XII.2009 г. в
10 ч., в Русе, кв. Образцов чифлик, в сградата на
ПГСС „Ангел Кънчев“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет; 2. освобождаване на управителния съвет и избор на нов
УС; 3. приемане на годишен план за дейността; 4.
приемане на бюджет на настоятелството за 2010 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11843
51. – Съветът на Адвокатската колегия – Сли
вен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията
на 30.І.2010 г. в 9,30 ч. в зала 324 на Съдебната
палата – Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през отчетната
2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
Дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на съвета
на колегията за следващата финансова година; 5.
избор на председател на САК, председател на ДС,
членове на САК, контролен съвет и Дисциплинарен съд; 6. избор на делегати за общото събрание
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на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11921
30. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Спортен клуб Верея 2006“, Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев 16, при следния дневен ред: 1.
промени в състава на управителния съвет във връзка
с подадени молби за напускане от членове; 2. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на
същото място.
11842
14. – Управителният съвет на сдружение „Учи
лищно настоятелство на ОУ „Георги Стойков Раков
ски“, с. Пъдарево, община Котел, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.ХІІ.2009 г. в
10 ч., в сградата на училището при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за изминалия двугодишен
мандат; 2. финансов отчет на училищното настоятелство; 3. изменения и допълнения в устава; 4.
избор на ново ръководство на настоятелството.
Поканват се всички членове на общото събрание
на сдружението да вземат лично участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11794
Поправка. Общинската агенция за приватизация – Бургас, допълва решение № 24 от 17.ІХ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Бургас, с точка 3: „3.
Обектът да се приватизира чрез метод на приватизация публично оповестен конкурс на един етап.“
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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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