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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШЕНИЕ
за избиране на съдия в Конституционния съд
на Република България
Народното събрание на основание чл. 147,
ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1
от Конституцията на Република България и
чл. 4 от Закона за Конституционния съд
РЕШИ:
Избира Цанка Тодорова Петрова за съдия в
Конституционния съд на Република България.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12095

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бюджет
и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Борис Крумов Грозданов
като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Валентин Алексиев Николов за
член на Комисията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12072

УКАЗ № 357
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Грамаде – Оглед, община Рудозем,
област Смолян, на 12 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12172

УКАЗ № 358
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Загражден, община Гулянци, област
Плевен, на 12 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12173

УКАЗ № 359
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Лещак, община Мадан, област Смолян,
на 12 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12174
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УКАЗ № 360
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Опълченско, община Кърджали, област
Кърджали, на 12 декември 2009 г.
Издаден в София на 23 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12175

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на труда и
социалната политика, приет с Постановление
№ 80 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32, 54 и
71 от 2008 г. и бр. 61 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „семейната
политика“ се добавя „етническите въпроси“.
§ 2. В чл. 5, т. 24 след думата „възможности“
се поставя запетая и думите „и недискриминацията“ се заменят с „етническите въпроси
и антидискриминацията”.
§ 3. В чл. 14, ал. 2 числото „342“ се заменя
с „353“.
§ 4. В чл. 25, т. 7 думите „Демографска и
семейна политика и равни възможности“ се
заменят с „Демографска и семейна политика,
етнически въпроси и равни възможности“.
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. в областта на етническите въпроси:
а) осигурява информация и анализи за
състоянието на междуетническите отношения
в страната;
б) осигурява разработването на проекти
на стратегии и програми за осъществяване
на правителствената политика в областта
на междуетническите отношения, защитата
на правата на лицата, принадлежащи към
етнически малцинства, и тяхната интеграция
в обществото;
в) участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове във връзка с междуетническите отношения, защитата на правата на
лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;
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г) участва в разработването, изпълнението
и координирането на международни проекти и
програми, включително проекти, финансирани
от фондовете и програмите на Европейския
съюз, отнасящи се до междуетническите отношения и интеграцията на лицата, принадлежащи към етнически малцинства в обществото;
д) осъществява координация и текущ контрол по изпълнението на Рамковата програма
за равноправно интегриране на ромите в
българското общество и на други програми,
насочени към равноправно интегриране в
обществото на лица, които се намират в неравностойно положение, принадлежащи към
етнически малцинства;
e) съдейства за сътрудничеството и координацията между сдруженията с нестопанска
цел на български граждани, принадлежащи
към етнически малцинства, други сдружения
с нестопанска цел, които работят в областта
на междуетническите отношения, и държавните органи;
ж) подпомага дейността на сдруженията
с нестопанска цел на български граждани,
принадлежащи към етнически малцинства,
както и на други сдружения с нестопанска
цел при осъществяването на проекти в областта на междуетническите отношения и за
съхраняването и развитието на културата и
самобитността на етническите малцинства;
з) осигурява методическа помощ на областните управители, на областните съвети за сът
рудничество по етническите и демографските
въпроси, на експертите в областните администрации, на които е възложено да работят
по етническите и демографските въпроси, и
на кметовете на общини и на техните администрации в областта на сътрудничеството
по етническите и демографските въпроси;
и) осъществява контакти и координационни връзки с аналогични административни
звена в чужбина, както и с международни
организации, имащи за предмет на дейност
защитата на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства,
и междуетническите отношения;
к) представя на председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите
и демографските въпроси годишен доклад за
състоянието на междуетническите отношения,
за противодействието на проявите на расизъм
и ксенофобия и за развитието на демографските процеси в Република България.“
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 6. В приложението към чл. 14, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „342“ се
заменя с „353”.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т. ч.:“ числото „260“ се заменя с „271“.
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3. Ред „дирекция „Демографска и семейна политика и равни възможности“ 17“ се
изменя така:
„дирекция „Демографска и семейна политика, етнически въпроси и равни възможности“ 28“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от
2 октомври 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12068

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството
на Република България и правителството на
Република Кипър за периода 2009 – 2011 г.
(Одобрена с Решение № 780 от 8 октомври
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
9 октомври 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Кипър (наричани
по-нататък в текста „договарящите страни“),
желаейки да развиват сътрудничеството в
областта на науката, образованието, културата
и спорта,
в изпълнение на чл. 10 на Спогодбата
за културно сътрудничество, подписана на
25 ноември 1972 г.,
се договориха за следното:
I. Наука и образование
Член 1
Договарящите страни ще насърчат обмена
на информация относно структурата и съдържанието на техните образователни системи и
по време на валидността на тази програма ще
насърчат обмена на поне една делегация от
трима експерти в областта на образованието
за период 7 дни.
Член 2
1. Българската страна предоставя 2 стипендии ежегодно за участие на кипърски
учени в Летния семинар по български език и
култура за чуждестранни българисти и славис
ти, организиран от Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, и Международния
семинар по българистика за българисти и
слависти, организиран от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“.
2. Кипърската страна ще обмисли възможността да предостави ежегодно няколко
стипендии за краткосрочни специализации/
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ста жуване в области като мениджмънта,
туризма и др., представляващи интерес за
българската страна. Специалностите ще бъдат
договаряни по дипломатически път.
Член 3
Българската страна предоставя 2 места ежегодно за участие на кипърски изследователи
или студенти в Международния университетски семинар за балканистични изследвания и
специализации, организиран през февруари от
Югозападния университет „Неофит Рилски“
в Благоевград.
Член 4
Дог оваря щ и т е с т ра н и пола гат уси л и я
за подписването на Спогодба за взаимно
признаване на документите за образование,
научните степени и звания, присъждани от
техните образователни институции, на базата
на международни конвенции, подписани и
ратифицирани от договарящите страни.
Член 5
Договарящите страни насърчават обмена
на ученици с цел участие в олимпиади и
конкурси на национално или балканско ниво
по различни учебни предмети, организирани
във всяка от тях.
Член 6
Договарящите страни продължават сътрудничеството си за обективното представяне
на историята, географията и културата на
другата страна в учебниците за различните
образователни институции, енциклопедиите и
други подобни издания в съответствие с духа
и целите на ЮНЕСКО и на Съвета на Европа.
Член 7
Договарящите страни ще насърчат обмена
на информация за научни прояви в областта
на образованието – конференции, конгреси и
симпозиуми, които се провеждат във всяка
от тях, и канят за участие специалисти от
другата страна.
Член 8
Договарящите страни насърчават научноизследователските институти да разработват
съвместни проекти в областта на опазването
на околната среда, социалните и хуманитарните науки.
II. Култура
Член 9
Договарящите страни подкрепят всички
форми на културно сътрудничество между
културните институции и неправителствените организации в сферата на културата въз
основа на директно договаряне с цел взаимно
опознаване на културното и художественото
творчество на народите от двете страни.
Член 10
1. Договарящите страни обменят информация за предстоящи международни културни
прояви във всяка от тях и насърчават участието
на представители на другата страна съгласно
регламента на всяка отделна проява.
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2. Българската страна отправя покани за
участие във:
Софийски музикални седмици – София;
Мартенски музикални дни – Русе;
Варненско лято – Варна;
Международен фолклорен фестивал – Бургас;
Фолклорен събор – Копривщица;
Фестивал на приложните изкуства – Орешак.
3. Кипърската страна отправя покани за
участие във:
Фестивал на древногръцката драма – Пафос;
Фестивал на европейския танц – Лимасол.

ти и др. Сътрудничеството може да обхваща
размяната на документация, информационни
материали, специалисти, както и взаимни
гостувания на подбрани от тях колекции.
Условията за този обмен се договарят пряко
от заинтересованите институции.
2. Договарящите ст рани насърчават и
подкрепят организирането на изложби – художествени, приложни, на книгата, на плакати,
фотоизложби и др.
3. Организирането на изложби, представляващи национална ценност, става единствено
по силата на специален договор, подписан от
компетентните институции на договарящите
страни.

Член 11
Договарящите страни подкрепят установяването на пряко сътрудничество и обменни
гостувания на оперни, балетни и театрални
трупи, оркестри и ансамбли или на солис
ти – професионалисти и аматьори, на гостдиригенти и гост-режисьори.

Член 15
С цел разширяване сътрудничеството в
област та на киноизкуството по време на
валидността на тази програма договарящите
страни подкрепят:
1. Участието на филми и кинодейци на
едната страна в международни фестивали и
прегледи, организирани на територията на
другата страна съгласно регламента на всяка
проява.
2. Обмен на документални и научнопопулярни филми, информация и публикации
за киното, както и законови и управленски
актове в областта на аудио-визията.
3. Сътрудничество между националните
филмови архиви.
4. Организиране на ретроспективни прожекции на художествени, анимационни, документални, експериментални, образователни
филми, филмови седмици и други в двете
страни, като финансовите условия се договарят пряко между компетентните институции.
5. Пряко партньорство на филмови професионалисти за реализиране на копродукции
между двете страни или сътрудничество с
трети копродуценти.
6. Партньорство в областта на филмовата
и телевизионната дистрибуция.

Член 12
Договарящите страни ще подкрепят сътрудничеството във всички области на културата
и изкуството, като запознават обществеността
в собствените си държави с културното нас
ледство и съвременните културни достижения
на другата страна, хореографи и композитори
от другата страна в репертоара на техните
изпълнители и трупи съгласно действащите
законови разпоредби в двете страни и зачитайки автономността на заинтересованите
институции.
Член 13
1. Договарящите страни насърчават сът
рудничеството в област та на к улт у рното
наследство и музеите, като улесняват обмена
на информация и опит в сферата на консервацията и реставрацията на паметниците на
културата, на структурирането и управлението
на държавните музеи.
2. Договарящите ст рани ще установят
контакт меж ду Националния институт за
опазване на недвижимите културни ценности
на България и съответния кипърски институт
с цел обмен на информация и документация
в областта на реставрацията и оценяването
на културни ценности, както и улесняване
участието на експерти от всяка страна в
международни срещи по тези проблеми, организирани на територията на другата страна.
3. Договарящите страни подкрепят сът
рудничеството и обмена на информация за
предотвратяване на незаконния трафик на
културни ценности съгласно националното
законодателство и съответните международни
споразумения, подписани от тях.
Член 14
1. Договарящите страни насърчават прякото сътрудничество между съответните организации и институции в областта на изящните
изкуства – художествените галерии, институ-

Член 16
1. Договарящите страни насърчават прякото сътрудничество между публичните си
библиотеки, както и обмена на книги и на
продължаващи издания.
Заинтересованите институции се договарят
пряко за съдържанието и обхвата на сътрудничеството.
2. Договарящите страни подкрепят сът
рудничеството между Народната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ и Националната
библиотека на Република Кипър.
Член 17
1. Договарящите страни подкрепят обмена
на информация относно важни международни
литературни семинари, колоквиуми, панаири
и изложби на книгата във всяка от тях и
изпращането на покани за участие до издатели, писатели и специалисти в тази област
от другата страна.
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2. Договарящите страни насърчават превеждането, публикуването и разпространението на
художествена, научна и учебна литература от
другата страна съгласно националното законодателство за защита на авторското право и
международните споразумения в тази област,
подписани от тях.
Член 18
Чрез своите оторизирани органи договарящите страни сътрудничат за предотвратяване
на производството и разпространението на
продукти, които са възпроизведени в нарушение на международните и вътрешните актове
в областта на авторското право и сродните
му права.
Член 19
1. Договарящите страни насърчават установяването на контакти меж д у сродни
училища по изкуствата. Сътрудничеството
включва обмен на информация по учебни
програми, учебна литература, както и обмен
на учители или ученици, като условията се
договарят пряко.
2. Договарящите страни насърчават сът
рудничеството в областта на детското творчес т во и под пома гат ус та новя ва не т о на
кон т а к т и меж д у т ех н и т е н а ц ион а л н и и
регионални центрове за детско творчество.
Договарящите страни разменят покани за
участие в международни фестивали на детското изпълнителско изкуство, изложби на
детски рисунки и др.
Член 20
Договарящите страни поощряват участието на съвременни творци на изкуствата в
пазарите на изкуствата, които се провеждат
на територията на другата страна.
Член 21
Договарящите страни обменят специалис
ти в областта на културата и изкуството.
Условията на обмена се договарят за всеки
отделен случай.
Член 22
Договарящите страни подкрепят сътрудничеството в областта на културата, образованието и науката в рамките на Съвета на Европа,
ЮНЕСКО, ОССЕ и дру ги меж ду народни
неправителствени организации и институции
с цел обмен на информация и осъществяване
на общи проекти.
III. Архиви, медии, спорт
Член 23
Договарящите страни подкрепят сътрудничеството между своите архивни институции,
като си разменят на реципрочна основа копия
на документи, архивни издания и други и
осъществяват съвместна дейност по проекти
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от взаимен интерес в областта на архивите
съгласно действащите законови разпоредби
във всяка страна.
Член 24
Договарящите страни подпомагат установяването и развитието на преки контакти и
сътрудничеството между техните правителствени институции, работещи по проблемите
на младежта и децата.
Член 25
Договарящите страни подкрепят сътрудничеството между спортните федерации, организации и институции от сферата на физическото
възпитание и спорта в двете страни.
Конк рет ни те дейност и и финансови те
условия за реализацията на спортния обмен
се договарят пряко между заинтересованите
институции.
Член 26
Договарящите страни обменят опит при
администриране и структуриране на спортната подготовка, както и срещу употребата
на допинг в спорта, финансиране на спортни
организации и клубове, законодателната база
в спорта, провеждане на съвместни спортни
мероприятия, както и спортен обмен.
Член 27
Договарящите страни обменят опит между
асоциации и организации, занимаващи се с
обучение и изследвания по младежки въпроси
от правителствения и неправителствения сектор, насърчаване и подпомагане дейностите
на всички институции и организации от двете
страни за представяне на общи проекти пред
международни структури, както и осъществяване обмен на информация и публикации
по въпроси, свързани с младите хора.
Член 28
Тази програма не изключва и други инициативи в областта на образованието, науката,
културата и спорта, договорени по дипломатически път.
IV. Общи разпоредби и финансови условия
Член 29
1. Изпращащата страна съобщава на приемащата страна най-малко 3 месеца преди
предложената дата за заминаване следните
данни:
– имена на кандидатите, професионална
квалификация, научна степен и звание, владеене на чужди езици, включително езика на
страната домакин;
– програма и цели на предложеното посещение;
– дати и продължителност на престоя;
– други необходими данни.
2. Приемащата страна потвърждава своето
съгласие за посещението най-малко 4 седмици
преди предложената дата на пристигане.

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

3. Изпращащата страна информира приемащата страна за точната дата на пристигане
най-малко 10 дни предварително.
4. Лицата, разменяни в изпълнение на тази
програма, следва да владеят езика на приемащата страна, английски или френски език.
Член 30
Кипърската страна отпуска:
1. Дневна сума за покриване на всички
разходи (квартирни разходи, храна и транспортни разходи във вътрешността на страната)
за кратки посещения (ненадхвърлящи един
месец) и
2. Месечна сума за покриване на всички
разходи (квартирни разходи, храна и транспортни разходи във вътрешността на страната),
надхвърлящи един месец, в съответствие с
финансовите условия, приложими по време
на посещението.
3. Българската страна поема дневна сума
и квартирни разходи съобразно разпоредбите
на нейното вътрешно законодателство, приложими към периода на посещението, както
и транспортните разходи във вътрешността
на страната, ако се налагат от програмата на
престоя на делегацията от експерти по чл. 1.
4. Бъ л г ар ск ат а с т ра н а по ема в си ч к и
разходи по време на езиковите семинари
(разходи за участието, настаняване, храна
при условията, предвидени от съответните
семинари, културна програма) без пътните
разходи до мястото на провеждането на семинара и обратно.
5. Условията на участие във фестивали,
провеждани на територията на договарящите
страни, се определят от регламента на съответния фестивал.
Член 31
С изключение на случаите, при които чрез
отделно споразумение е договорено друго,
разходите за организиране на изложби ще
бъдат покривани, както следва:
1. Изпращащата страна заплаща разходите за:
– цялостната застраховка;
– международния транспорт на експонатите до първото и от последното място на
изложбата в страната домакин;
– пътните разходи на съпровождащите
изложбата лица до първото и от последното
място на изложбата в страната домакин;
престоят им се урежда съгласно чл. 35, т. 2
от тази програма за срок от 4 дни.
2. Приемащата страна осигурява разходите за:
– вътрешен транспорт;
– организиране на изложбата, реклама,
наем за зала;
– издаване на каталог и плакат и др.
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3. Приемащата страна осигурява необходимата охрана на изложбата. В случай на
повреда на експонатите приемащата страна
предоставя всички документи, свързани с
нанесените щети, за да улесни процедурата
по обезщетяване пред заст ра хователната
институция. Повредените експонати не се
поправят без предварителното съгласие на
изпращащата страна.
Посочените условия подлежат на доуточняване при организиране на представляващи
национална ценност изложби, чиято размяна
става единствено по силата на специален
договор.
Член 32
В случай на внезапно възникнало забол яване приемащата ст рана осиг у рява на
лицата, разменяни в рамките на тази прог
рама, необходимата медицинска помощ на
базата на медицинска застраховка. Всички
други медицински услуги се у реж дат съгласно действащото в приемащата страна
законодателство.
V. Заключителни разпоредби
Член 33
Тази програма се ск лючва за периода
2009 – 2011 г., като действието є ще се счита за продължено до подписването на нова
тригодишна програма, но за срок не по-дълъг
от 6 месеца.
Програмата влиза в сила от датата на
подписването є.
Подписана в Никозия на 9 октомври 2009 г.
в два оригинални екземпляра на английски
език.
За правителството
За правителството
на Република България: на Република Кипър:
Милен Люцканов,
Маркос Киприану,
заместник-министър
министър на
на външните работи
външните работи
11977

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за отменяне на Наредба № 34 от
2003 г. за придобиване на квалификация по
професия „Инструктор за обучение на водачи
на моторни превозни средства“ (ДВ, бр. 20
от 2004 г.)
Параграф единствен: Отменя се Наредба
№ 34 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Инструктор за обучение
на водачи на моторни превозни средства“.
12010

Министър: Й. Фандъкова
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СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № ВП-5400
от 22 октомври 2009 г.

за условията и реда за носене на служебно
оръжие от военнослужещите и цивилните
служители по служебно правоотношение от
служба „Военна полиция”
Раздел I
Общи положения
Ч л. 1. С тази инст ру к ц и я се у реж дат
условията и редът за носене на служебно
оръжие от военнослужещите и цивилните
сл у ж ители по сл у жебно правоотношение
от служба „Военна полиция“, наричани за
краткост „служители“.
Чл. 2. Служебно оръжие (СО) е оръжието,
зачислено на служителите от служба „Военна
полиция“.
Чл. 3. Служителите от служба „Военна
полиция“ могат да носят СО след успешно
преминаване на курс за боравене с него,
зачисляване и получаване на оръжието по
установения в службата ред.
Чл. 4. Служителите от служба „Военна
полиция“ са длъжни при носене на СО да го
опазват от кражби, изгубване, повреждане и
достъп на други лица.
Раздел ІІ
Условия и ред за носене на служебното оръжие
Чл. 5. Пред трети лица служителите удостоверяват правото си да носят СО със служебна
карта, издадена от директора на служба „Военна полиция“, на гърба на която изрично е
отразено правото да се носи оръжие.
Чл. 6. (1) Служителите от служба „Военна
полиция“ носят СО при и по повод изпълнение
на служебните си задължения.
(2) Служителите могат да носят СО и в
извънслужебно време с изключение на случаите, когато са:
а) в отпуск;
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б) на политически, синдикални и културни
мероприятия;
в) на спортни мероприятия, освен ако е
необходимо за самото мероприятие;
г) в увеселителни и питейни заведения и
барове за времето от 22,00 до 6,00 ч.;
д) при и след употреба на алкохол или
наркотични вещества.
Чл. 7. (1) Военнослужещите, изпълняващи
служебните си задължения в униформено облекло, носят СО съгласно щатното комплектоване.
(2) Цивилните служители и военнослужещите в цивилно облекло носят СО в обезопасен
кобур, позволяващ скрито носене под дрехите.
Чл. 8. Картечниците, автоматите, карабините, пушките, картечните пистолети и ръчните
гранатомети се носят от служителите само
при или по повод изпълнение на служебните
им задължения въз основа на изрична писмена заповед на директора на служба „Военна
полиция“.
Чл. 9. При настъпил по време на носене на
СО инцидент, свързан с оръжието, служителят
незабавно уведомява прекия си началник,
който докладва за случая по команден ред.
Раздел ІІІ
Контрол по носенето на служебното оръжие
Чл. 10. (1) Контролът за носенето на СО
в служба „Военна полиция“ се осъществява
от непосредствения и преките началници на
служителя.
(2) При установени нарушения при носене
на СО, предпоставки за допускане на инциденти или при преценка за служебна необходимост лицата по ал. 1 могат да разпоредят
преустановяване носенето на оръжието и/или
сдаването на оръжието за съхранение при
съответното материално отговорно лице.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тази инструкция се
издава на основание чл. 103, ал. 6 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България.
Директор: Д. Дяков
12069

Поправка. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави следната
поправка в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване
на моряците, 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 2005 г.): Датата на влизане в сила е 28 април 1982 г.
12029
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-701
от 19 октомври 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 5
от Закона за защитените територии променям точка
1 от забранителния режим на Заповед № РД-257 от
17.07.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ,
бр. 69 от 1995 г.) за намаляване на площта на защитена местност „Лозенски път“, обявена със Заповед
№ 294 от 28.04.1980 г. на председателя на Комитета
за опазване на природната среда, както следва:
„1. Дейности, с които се нарушава водният
режим на защитената местност и строителството,
освен свързаното с изграждане на инфраструктурни
обекти от обществено и/или национално значение
при запазване на условията и възможностите за
извършване на възстановителни дейности, вкл.
оводняване на защитената местност;“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
11978

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Пастра, община Рила, област
Кюстендил.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протоколи от 15.V.2008 г. и 11.VІ.2009 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Карадстралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалане на заповедта.
11968

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 294
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и с

оглед финализиране на откритите с Решение № 526
от 2006 г. процедури за приватизация Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. УПИ (урегулиран поземлен имот) IX – „за
ОДО“, в кв. 6, с. Копринка, с площ 1145 кв.м, при
граници на имота: север и изток – улица – тупик,
запад – УПИ X – „за ОДО“, и юг – улица, съгласно
ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед № 684
от 2006 г. на кмета на общината.
Б. УПИ (урегулиран поземлен имот) X – „за
ОДО“, в кв. 6, с. Копринка, с площ 883 кв.м, при
граници: северозапад – УПИ VII-31 и УПИ VI-32,
изток – УПИ IX – за „ОДО“, и юг и запад – улици,
заедно с построената в имота масивна едноетажна
сграда – бивша автоспирка, със застроена площ 190
кв.м и подобрения, съгласно ПУП на с. Копринка,
одобрен със Заповед № 684 от 2006 г. на кмета на
общината, при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
за обекта по т. А – 17 100 лв. без ДДС; в цената
не е включен дължимият ДДС върху нея;
за обекта по т. Б – 32 000 лв.; в цената не е
включен ДДС върху 19,12 % от нея (частта на неосвободените доставки в общата цена).
Цената се оферира в левове. Достигнатата цена
се заплаща от спечелилия участник в левове до деня
на подписване на договора за продажба по сметка
IBAN: BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков код: SOMBBGSF. Дължимият ДДС се заплаща
в същия срок по сметка IBAN: BG14 SOMB9130
3221727356 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, банков код: SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която се
внася по сметка IBAN:BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, банков код: SOMBBGSF, до изтичане
срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата
за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
19 на общината срещу квитанция за платена такса
за тръжна документация за всеки от обектите в
размер 300 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата
в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
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за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете да се проведат на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 29 в сградата на Община Казанлък:
за обекта по т. А –13 ч., за обекта по т. Б – 13,20 ч.
II. Утвърждава тръжни документации за продажба на имотите по т. I.
III. За провеждане на търговете по т. I назначава комисия.
IV. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по организацията
и провеж дането на т ърговете, подготовката и
сключването на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на глава
пета и глава седма от Наредбата за търговете и
конкурсите.
12045

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 395
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
1. Приема протокол от 18.ІХ.2009 г. на комисията, определена с решение № 366 от 31.VІІ.2009 г.,
и обявява търга за непроведен.
2. Намалява с 30 % приетата с решение № 366
от 31.VІІ.2009 г. начална тръжна цена за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване
на общ инск и неж и л ищен имо т, невк л ючен в
имуществото на общински търговски дружества,
представляващ УПИ ХІV – ПП „Братя Горови“ в
кв. 82 по плана на гр. Пещера, с площ 2706 кв. м
заедно с изградените в него четириетажна масивна
производствена сграда с разгъната застроена площ
4430 кв. м и едноетажна спомагателна сграда със
застроена площ 30 кв. м при граници и съседи:
север – улица с о. т. 481б-481в, изток – У ПИ
Х V, юг – У ПИ І Х – Тех ноком, за па д – У ПИ
ХХV – производствена дейност, с административен адрес ул. Г. Кьосеиванов 21.
3. Приема нача лна т ръж на цена в размер
771 820 лв. Върху частта от земята, представляваща
неприлежащ към сградите терен в размер 184 кв. м,
съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20 % ДДС, който се дължи от
купувача и не е включен в началната тръжна цена.

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

Цената се оферира и заплаща в левове съгласно
условията, посочени в тръжната документация и
проектодоговора, при следните условия:
а) начин на плащане – в левове, без други
платежни средства;
б) срок на плащане – при сключване на договора;
в) собствеността върху имота, предмет на търга,
се прехвърля със сключването на договора в срок
до 30 дни от датата на решението за определяне
на спечелилия търга.
4. Определя стъпка на наддаване – 10 000 лв.
5. Размерът на депозита за участие в търга е
20 000 лв., който се внася в срок до 16-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
6. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от ОЦУИГ, ет. 1, на общинска администрация гр. Пещера до 12 календарни
дни от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“. Цена на информационния
меморандум – 50 лв., на тръжната документация – 200 лв., които се заплащат в ОЦУИГ.
7. Срок за подаване на предложения за участие
в публичния търг с явно наддаване – 17 ч. на 16-ия
ден след обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на документацията за
продажба след предварителна заявка в стая № 19
на общинската администрация.
9. Търгът да се проведе на 17-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч.
в заседателната зала на общинската администрация.
10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически
лица и да притежават собствен капитал, определен
според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните
счетоводни стандарти, не по-малък от 100 000 лв.
и да са подписали декларация за приемане на условията на споразумението с ТПКИ „Братя Горови“
от 13.ХІ.2008 г.
11. Задължителни изисквания към офертата:
офертата следва да има следното минима лно
съдържание:
а) административни сведения за заинтересуваното лице – наименование, седалище и адрес
на управление, координати за контакти (телефон,
факс, e-mail), лице за контакти, обслужваща банка
и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът;
б) декларация за приемане на условията на
споразумението, подписано между ТПКИ „Братя
Горови“ и община Пещера.
Председател: Цв. Лепарова
12046

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 304
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 по протокол
№ 10 от 5.Х.2009 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Симитли, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), заедно с
приложените схеми за поземлен имот 1437, кв. 15
по плана на гр. Симитли, община Симитли.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите правни и фактически действия
по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11816
60. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, обявява конкурси за: професор
по 05.07.05 теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) – лека атлетика
за нуждите на катедра „Лека атлетика“ при НСА
„Васил Левски“; старши научен сътрудник ІІ ст. по
05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура) – информационни системи и
технологии във физическото възпитание и спорт за
нуждите на Центъра за информационни системи и
технологии при НСА „Васил Левски“, двата със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в общата канцелария на НСА „Васил
Левски“, ет. 1, София, Студентски град.
12056
13. – Русенският университет „А. Кънчев“ обявява конкурси за: професор по 02.18.01 механизация
и електрификация на растениевъдството за нуждите на катедра „Бизнес и мениджмънт“; доцент по
02.20.02 микроелектроника за нуждите на катедра
„Електроника“; асистенти по: 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното
производство – един, за катедра „Европеистика“;
02.21.04 компютърни системи, комплекси и мрежи
(едночипови микрокомпютри) – един, за катедра
„Компютърни системи и технологии“; 02.11.05 технология на месните и рибните продукти – един, за
нуждите на Филиал – Разград; всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в отдел КНП, стая 324А,
тел. 082/888-455.
12038
868. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.01.10 теория
на вероятностите и математическа статистика със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ Документи – в института, София, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
12057
461. – Институтът по генетика „Акад. Д. Костов“ – БАН, София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник І ст. по 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, бул. Цариградско шосе, 13 км,
тел. 978-15-40.
12043
462. – Институтът по генетика „Акад. Д. Костов“ – БАН, София, обявява конкурс за научен
сътрудник по 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института, София
1113, бул. Цариградско шосе, 13 км, тел. 978-15-40.
12037
366. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за научен сътрудник по
02.01.52 роботи и манипулатори със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 4, тел. 979-64-23, факс 870-74-98.
12058
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366. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за старши научен сътрудник
ІІ ст. по 02.01.08 методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 979-64-23, факс 870-74-98.
12059
141. – Централната лаборатория по фотопроцеси
„Акад. Й. Малиновски“ при БАН, София, обявява
конкурси за: старши научен сътрудник ІІ ст. по
01.05.05 физикохимия със срок 2 месеца; научни
сътрудници по 01.05.05 физикохимия – двама, със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 979-35-01.
12060
71. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за асистенти по: 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология към Катедрата по
обща и клинична патология – един, 03.03.02 детска
стоматология към Катедрата по детска дентална
медицина – един, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Личен
състав на университета, бул. Васил Априлов 15А,
тел. 602 403.
12015
30. – Община Враца съобщава, че на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ са извършени промени в плана на новообразуваните имоти кад. номера, както следва:
№ 5040040, 5040041, 5040042, 5040043, 5040044,
9601942, 9640079, 9810228, 9810466 в землището на
Враца като част от плана на Врачанските лозя,
които са изложени в сградата на община Враца, ул.
Стефанаки Савов 6, стая 87. На основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
до кмета на общината във връзка с плановете и
придружаващата ги документация по отношение на
обявените имоти. Материалите са на разположение
на гражданите всеки работен ден сутрин от 8 до
12 ч. и следобед от 13 до 17 ч.
12013
6 . – Общ и на Д и м и т ровг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на подробен
устройствен план – план за застрояване ведно с
парцеларни планове за обект: „МВЕЦ Крум“ на
поземлени имоти от картата на възстановената
собственост за землищата на с. Крум , с. Ябълково
и от кадастралната карта на Димитровград, както
следва: за с. Ябълково – с №87076.0.12, 87076.0.63,
87076.0.77, 87076.0.78, 87076.0.79, 87076.0.89, 87076.0.118,
87076.0.121; за с. Крум – с №39966.0.20, 39966.0.22,
39966.0.23, 39966.0.24, 39966.0.25, 39966.0.27, 39966.0.28,
39966.0.29, 39966.0.30, 39966.0.37, 39966.0.54, 39966.0.58,
39966.0.59, 39966.0.60, 39966.0.61, 39966.0.62, 39966.0.64,
39966.0.65, 39966.0.66, 39966.0.67, 39966.0.68, 39966.0.69,
39966.0.70, 39966.0.90, 39966.0.136, 39966.0.520; за Димитровград – с № 21052.30.6, 21052.30.32, 21052.30.35,
21052.30.37, 21052.30.38, 21052.30.39, 21052.30.40,
21052.30.41, 21052.30.43, 21052.30.44, 21052.30.45,
21052.30.46, 21052.30.47, 21052.30.48, 21052.30.50,
21052.30.51, 21052.30.52, 21052.30.53, 21052.30.54,
21052.30.55, 21052.30.56, 21052.30.57, 21052.30.58,
21052.30.59, 21052.30.60, 21052.30.63, 21052.30.64,
21052.30.65, 21052.30.66, 21052.30.67, 21052.30.68,
21052.30.69, 21052.30.70, 21052.30.71, 21052.30.72,
21052.30.123, 21052.37.3, 21052.37.4, 21052.37.10, 21052.37.
11, 21052.37.12, 21052.37.13, 21052.37.16, 21052.37.19,
21052.37.20, 21052.37.21, 21052.37.22, 21052.37.24,
21052.38.21, 21052.38.22, 21052.38.23, 21052.38.25,
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21052.39.2, 21052.39.12, 21052.39.40, 21052.39.47, 21052.39.
48, 21052.39.49, 21052.40.78, 21052.40.79, 21052.40.86,
21052.40.92, 21052.40.93, 21052.40.97, 21052.40.98,
21052.41.26, 21052.41.27, 21052.41.34, 21052.44.4,
21052.44.5, 21052.118.33. Проектът е изготвен въз
основа на заповед № 1747 от 11.VІІІ.2009 г. на кмета
на община Димитровград на основание чл. 124, ал.3
ЗУТ. Проектът е на разположение всеки присъствен ден в сградата на общината, ет. 7, стая 76. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12048
95. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ издава на УП „България 1“ – ЕООД, София, със седалище и адрес
на управление 1164 София, област София, район
„Лозенец“, ж.к. Лозенец, бул. Христо Смирненски
11, ет. 5, представлявано от Майкъл Ниман Нилсън, ЕИК 200310951, разрешение за строеж № 03
от 12.Х.2009 г. на обект: „Оптична кабелна свързаност от сървърно помещение в ПИ № 35746.22.58
в землището на с. Камен бряг, община Каварна,
област Добрич, до съществуваща кабелна шахта на
„БТК“ – АД, по ул. Нефтяник, гр. Шабла, област
Добрич“. Обектът е разположен на територията на
общините Каварна и Шабла.
12014
20. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
частично изменение на подробен устройствен план
(план за регулация) на кв. 62 и 63 по регулационния план на гр. Драгоман. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по
ал. 2 заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Драгоман.
12012
399. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за уличнорегулационен план на с. Иречек, община Каварна,
област Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“
при община Каварна, като заинтересуваните могат
да се запознаят със същия и да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването.
12049
400. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за оцифряване на улична регулация на с. Видно, община Каварна, област Добрич. Проектът се намира в отдел
„ТУС“ при община Каварна, като заинтересуваните
могат да се запознаят със същия и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването.
12050
33. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за изграждане на пътно
кръстовище и пътна връзка за обект: „Дегустационна къща – изба Карнобат“ в обхват от главен
път София – Бургас при км 431+145 до поземлен
имот № 126 по КВС – с. Венец, община Карнобат,
който е изложен в сградата на община Карнобат,
дирекция „ТСУС“ – център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1,
до ритуалната зала. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени предложения, искания и възражения
по представения проект, отправени до дирекция
„ТСУС“, община Карнобат.
12011
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60. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (във връзка с чл. 98а ЗУТ) съобщава, че
е изработена специализирана план-схема за газификация на гр. Поморие, предвиждаща развитие на
газоразпределителната мрежа (ГРМ) по всяка улица
на Поморие в границите на неговата регулация.
Същата е изложена в сградата на община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
по проекта до община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник”.
12051
13. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод високо напрежение 20 kV за захранване на
МТП 20/0,4 kV за жилищна сграда в УПИ VIII, кв.
44 по плана на с. Джигурово, община Сандански,
област Благоевград, минаващ по полски пътища
№ 092031 и № 000245 в м. Реката, и пресичащ канал
№ 000244 в м. Малка бара, всички в землището
на с. Джигурово, който е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12052
7. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Допълнително
водоснабдяване на с. Свобода“, община Стрелча, област Пазарджик, в обхват имоти № 031
027 – пасище с храсти; № 31 037 – пасище, мера;
№ 031034 – изоставена мера, и № 000 098 – дере.
Проектът се намира в сградата на общинска администрация, Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
админстрация.
12053
7а. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Допълнително
водоснабдяване на с. Блатница“, община Стрелча,
област Пазарджик, в обхват имоти № 031 006 – на
наследници на Нона Боева Петкова; № 31 007 – на
наследници на Марин Тодоров Маринов; № 000
057 – полск и п ът, общ и на С т рел ча, и № 017
100 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. Проектът се намира
в сградата на общинска администрация, Стрелча,
пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админстрация.
12054
86. – Община с. Струмяни, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект „Кабелно трасе 20 кV за
захранване на поземлен имот № 036001, местност
Сусарник, землище на с. Илинденци, община
Струмяни“. Трасето на подземния кабел преминава
по полски пътища и имот № 035003. Проектът е
изложен в сградата на общината – с. Струмяни,
пл. 7 април 1, дирекция „ОСБГ“, ет. 3, стая 306.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересу ваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12055
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СЪДИЛИЩА
10. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през декември 2009 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001139/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1824/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Руска Русева Маринова, с. Старо Оряхово,
област Варна, срещу Георги Иванов Георгиев със
съдебен адрес Варна, ул. Шипка 19, чрез адвокат
Петрова; Руси Иванов Георгиев със съдебен адрес
Варна, ул. Шипка 19, чрез адвокат Петрова; Марин
Тодоров Маринов, с. Старо Оряхово, област Варна.
Четвърто гражданско отделение, 001395/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Костадин Райков Пепеланов, Пловдив,
ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, чрез авокат Снежана Стефанова, срещу Окръжна следствена служба, Смолян,
ул. Константин Иречек 1; Окръжен съд Смолян;
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2; Окръжна прокуратура Пловдив, и контролираща страна Апелативна прокуратура Пловдив.
Четвърто гражданско отделение, 002352/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Марийка Николова Цекова, София, бул.
Македония 4, ет. 2, ап. 2, чрез адвокат Гърневска;
Никола Иванов Цеков, София, бул. Македония 4,
ет. 2, ап. 2, чрез адвокат Гърневска; Георги Иванов
Скакалов, София, бул. Вапцаров, бл. 36.
Четвърто гражданско отделение, 003468/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1332/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Богдан Богданов Пипев-Прошек със
съдебен адрес София, ул. П. Волов 31, вх. Б, ет. 1,
офис 5; Вяра Кръстева Пипева със съдебен адрес
София, ул. П. Волов 31, вх. Б, ет. 1, офис 5, срещу
държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение, 003657/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
23/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Жечка Ненкова Панайотова, Добрич, бул.
Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2,
чрез адвокат Отузбирова, срещу Тодорка Великова
Генова, Добрич, бул. Добруджа 30, партер, чрез
адвокат Стефка Иванова.
Четвърто гражданско отделение, 000420/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2006 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Галина Илиева Атанасова, гр. Нови пазар,
срещу Атанас Димитров Атанасов, гр. Нови пазар.
Четвърто гражданско отделение, 002412/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
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гр. дело 2053/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Мария Стоянова Шиндарова със
съдебен адрес София, бул. Прага 26, ет. 1, ап. 4;
Ина Стоянова Шиндарова със съдебен адрес София,
бул. Прага 26, ет. 1, ап. 4, срещу Горан Илиев Горанов, София, бул. Патриарх Евтимий 31; Здравка
Стефанова Горанова, София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 4; Агенция за дипломатически имоти
в страната – ЕООД, София, ул. Велико Търново
27; Симеон Нанков Мицев, София, бул. Патриарх
Евтимий 31, ет. 3; Красимир Виолинов Марангозов,
София, бул. П. Евтимий 31, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 002958/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
191/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Румен Христов Драганов, Варна, ул. Възраждане
10, партер 2, чрез адвокат Георги Антонов, срещу
Бонка Тодорова Радкова, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 49, вх. 1, ап. 5; Беляна Руменова Касабова, с.
Осеново, област Варна; Яна Тодорова Стоянова,
Варна, бул. Сливница 147, ет. 3, ап. 7.
НА 2.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002737/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
528/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Живко Добрев Манасиев съдебен адрес, Варна,
ул. Ивайло 1Б, адвокат Димитър Димитров, срещу
Неделчо Стефанов Стефанов със съдебен адрес
Варн а, бул. Сливница 78 Б, ет. 2, адвокат Рахнева.
Второ гражданско отделение, 003313/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
820/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от търговско дружество „Мерос“ – АД, Бургас,
чрез адвокат Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1,
ап. 4, срещу Георги Христов Симеонов, Поморие,
кв. Свобода, бл. 22, вх. А, ет. 5, ап. 12; Христо
Симеонов Симеонов, Поморие, ж.к. Славейков,
бл. 40, вх. 8, ет. 8.
Второ гражданско отделение, 000064/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1271/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йорданка Николова Маринова,
Велико Търново, ул. Плиска 1, вх. А, ет. 4, ап. 7,
срещу Община Велико Търново; Общинска служба
по земеделие и гори, Велико Търново, пл. Център 2.
Второ гражданско отделение 000173/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
800/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Димитър Цветков Петков, Асеновград, ул.
Черни връх 22, ет. 1, срещу Регионална дирекция по
горите Пловдив, бул. Санкт Петербург 57; Държавно
горско стопанство, Асеновград, ул. Стамболийски
25; Общинска служба по земеделие и гори, Асеновград, ул. Железарска 5; Елена Асенова Желева,
с. Мостово, област Пловдив.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000835/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1480/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Здравко Костов Станев, с. Средногорово,
община Казанлък, ул. Даскал Йовко 45, срещу
Министерство на образованието и науката, София,
ул. Княз Дондуков 2А.
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Четвърто гражданско отделение, 002967/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Сидика Хюсеинова Ибрямова, Търговище,
ул. Елена 6, вх. А, ап. 8; Себат Кадиров Ибрямов,
Търговище, ул. Елена 6, вх. А, ап. 8, срещу Община
Търговище, пл. Свобода 1.
Четвърто гражданско отделение, 004902/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1064/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Балуш Георгиев Балушев чрез адвокат Теменужка
Друмева, със съдебен адрес Варна, ул. Баба Тонка
14Б, срещу ЕТ Владимир Емилов Трендафилов с
фирма „Ел Ес Би Си – Лимитид ЕТ – Владимир
Трендафилов“ чрез адвокат Иван Сиромашков,
Варна, бул. Сливница 98, вх. 1, ет. 2, ап. 28; ЕТ
Владимир Емилов Трендафилов с фирма „Ел Ес Би
Си – Лимитид – Владимир Трендафилов“, Варна,
жилищна група Бриз, бл. 2, ет. 4, ап. С 4.
Четвърто гражданско отделение, 005022/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лили Костадинова Филипова чрез адвокат
Румен Петков, Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски
25; „Обединена българска банка“ – АД, София, ул.
Света София 5.
Четвърто гражданско отделение, 003026/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
31/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Добрин Георгиев Траянов, Търговище, кв.
Запад, бл. 1, вх. Д, ет. 3; „Никола Симов – 97“ – АД,
с управител Веселин Стоянов Писарев чрез адвокат
Божанка Кръстева Друмева, Търговище, ул. Лилия
4; „Никола Симов – 97“ – АД, с управител Веселин
Стоянов Писарев, Търговище, ул. Възраждане 4.
Четвърто гражданско отделение, 004166/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 290/2007 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Генка Пенчева Георгиева чрез
адвокат Д. Белчева със съдебен адрес, Варна, ул.
Поп Харитон 22, срещу Русинка Стефанова Георгиева, Варна, ж.к. Възраждане, бл. 50, вх. 1, ет. 4,
ап. 10; Цветана Василева Пенчева, Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 50, вх. 1, ет. 4, ап. 10; Снежана
Василева Пенчева, Варна, в. к. Възраждане, бл. 50,
вх. 1, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 004880/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 288/2006 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от
Маринка Йорданова Кънчева, Велико Търново, ул.
Освобождение 77, вх. А; Светла Кънчева Бурнева
чрез адвокат Йордан Минчев, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39; Иванка Недкова Сиракова
чрез адвокат Йордан Минчев, Велико Търново, ул.
Цанко Церковски 39; Дончо Кънчев Ганчев чрез
адвокат Йордан Минчев, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39; Пеню Недков Пенев чрез адвокат
Йордан Минчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39; Галин Николов Ганчев чрез адвокат Йордан
Минчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39;
Драгомир Николов Ганчев чрез адвокат Йордан
Минчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
39, срещу Райна Косева Атанасова чрез адвокат
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Веселка Коева, Велико Търново, ул. България 17;
Стефанка Косева Дончева чрез адвокат Веселка
Коева, Велико Търново, ул. България 17.
Четвърто гражданско отделение, 004962/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 393/2008
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Любка Илиева Бакалова, Велинград, ул. Евлоги
Георгиев 29; Екатерина Спасова Велева, Велинград,
ул. Димитър Талев 30; Светла Спасова Димитрова,
София, ж.к. Младост 3, бл. 352, вх. 2, ет. 5, ап. 12,
срещу ПГГС „Христо Ботев“, Велинград, чрез
адвокат Татяна Георгиева Захова, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28, кантора 16.
Четвърто гражданско отделение, 005210/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1310/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Каменов Гърков чрез адвокат Лидия Дикова,
София, ул. Лайош Кошут 17, срещу Тодор Христов
Гривишки чрез адвокат Ваня Божинова, София,
ул. Алабин 14, вътрешна къща, партер.
НА 3.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002703/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 37/2008 по
описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Николай Велчев Николов чрез пълномощник адвокат Дора Курукънева, София, ул. Ангел Кънчев
29, вх. Б, партер; Евгения Георгиева Николова чрез
пълномощник адвокат Дора Курукънева, София,
ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, партер, срещу Окръжен
съюз на трудово-производителните кооперации
чрез пълномощник адвокат Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Генерал Столетов 109, ет. 1, ап. 2 и
трето лице „Стомар“ – ЕООД, Велико Търново, ул.
Беликовско шосе 1.
Второ гражданско отделение, 002960/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 127/2008 по
описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
„БулгарМин ин женеринг“ – А Д, Панагюрище,
ул. Гаврил Кръстевич 2, срещу Кольо Димитров
Ендаров, с. Бъта, област Пазарджик.
Второ гражданско отделение, 003651/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 67/2008 по
описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от
Хидайет Назиф Хаджихюсеин, с. Каялоба, община
Кирково, област Кърджали, срещу Недялко Емилов
Хубенов чрез адвокат Мария Чилова, Момчилград,
ул. Гюмюрджинска 40а, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 000321/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Камен Кръстев Илиев, с. Оселна, община Мездра,
ул. Г. Димитров 91, срещу Бенко Костадинов Илиев, с. Оселна, община Мездра, ул. Г. Димитров 93.
Второ гражданско отделение, 000355/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
360/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Емилия Божилова Брадистилова чрез адвокат
Стефан Иванов Кенов, Карнобат, ул. Г. Кирков 21,
срещу Кръстю Георгиев Симеонов, чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска (Д.
Полянов) 38, бл. 1; Богданка Христова Фикова,
Пловдив, бул. Цар Освободител 149, ет. 4, ап. 13;
Гиника Тодорова Сергеева, Сливен, кв. Българка,
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бл. 19, вх. Б, ап. 39; Христо Василев Божилов, Сливен, ул. Димитър Пехливанов-Добрович 7; Мария
Тодорова Панова, Сливен, бул. Цар Освободител
(Ленин), бл. 30, вх. Б, ап. 4; Кръстю Симеонов
Кръстев, чрез адвокат Елена Христова, Сливен, ул.
Великокняжевска (Д. Полянов) 38, бл. 1; Аксиния
Теофилова Владова, Перник, пл. Кракра Пернишки, бл. 48, вх. А, ап. 2; Недка Стоянова Божилова,
Сливен, ж.к. Република, бл. 17, вх. А, ап. 4; Симеон
Кънев Василев, Сливен, ж.к. Република, бл. 17, вх. А,
ап. 4, ет. 2, чрез Недка Стоянова Божилова; Стефко
Кънев Василев чрез директора на Художествената
гимназия, Сливен.
Второ гражданско отделение, 000359/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
289/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Станьо Мирчев Костов чрез адвокат Мина
Ал. Вълева, Варна, ул. Съборни 22, срещу Дена
Мирчева Костова, село Старо Оряхово, община
Долни чифлик, ул. Пирин; Мирчо Станев Мирчев,
с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. Кокиче; Димитър Станев Мирчев, с. Старо Оряхово,
община Долни чифлик, ул. Кокиче; Недка Станева
Мирчева, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик,
ул. Люляк; Христо Станев Мирчев, с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, ул. Люляк; Ангелина
Станева Радева, с. Старо Оряхово, община Долни
чифлик, ул. Синчец; Георги Станев Мирчев, с.
Старо Оряхово, община Долни чифлик, област
Варна, ул. Орфей; Иван Станев Мирчев, с. Старо
Оряхово, община Долни чифлик, ул. Люляк; Иван
Мирчев Костов чрез двокат Мина Вълева, Варна,
бул. Съборни 22, ет. 3, офис 18.
Второ гражданско отделение, 000556/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3004/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангел Иванов Бакалски, с. Нареченски бани,
област Пловдив, ул. Люти дол 15, срещу Държавно
горско стопанство, Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 25; Общинска служба по земеделие и гори,
Асеновград, ул. Железарска 5; Регионална дирекция
по горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001550/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 462/2007 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Вълчо Тодоров Ламбев чрез адвокат
Ваня Величкова, Варна, ул. Иван Аксаков 7, вх. В,
ап. 27, ул. П. Парчевич 8Б, ет. 2; Кирил Николов
Грудов чрез адвокат Драгомир Димов, Варна, ул.
Д-р Железкова 29, ет. 5, ап. 15, срещу Марияна
Атанасова Андреева, с. Ценович, област Силистра,
ул. Пета № 27; „Одисей 96“ – ЕООД, Варна, ул.
Козлодуй 27, ап. 29.
Четвърто гражданско отделение, 001645/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1462/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Йордан Веселинов Янков чрез адвокат
Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2,
ап. 5; Тодорка Веселинова Иванова чрез адвокат
Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2,
ап. 5, срещу Николина Методиева Добрева чрез
адвокат Виктор Тодоров, София, ул. Проф. Н.
Михайлов 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2 ; Венета Методиева
Захариева чрез адвокат Виктор Тодоров, София, ул.
Проф. Н. Михайлов 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001687/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2672/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Зорка Александрова Димитрова чрез адвокат
Р. Чакърова, София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6,
кантора 27, срещу „Аля – Оля – 2005“ – ЕООД,
София, ул. Житница 8.
Четвърто гражданско отделение, 001708/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 252/2007 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Борка Дотова Славейкова, София,
ж.к. Свобода, бл. 30, вх. Б, ет. 3, ап. 25, срещу
Димитър Илиев Попов, София, ул. Ами Буе 52;
Иванка Михайлова Стоянова, Русе, ул. Тулча 5,
ет. 6; Любен Михайлов Спасов, Видин, ул. Скобелев
5; Оля Михайлова Алексиева, Видин, ул. Скобелев 5; Надежда Панова Коева, София, ул. Липов
ръд, бл. 67, вх. Б, ет. 4, ап. 23; Тодорка Илиева
Кечеджиева, София, Люлин, ул. 410, бл. 409, вх. Д,
ет. 3; Асен Рачов Бръмбаров, гр. Кула, област
Видин, ул. Сливница 5 ; Петко Рачов Петков, с.
Крапец, област Добрич; Мими Димитрова Манчева-Герасимова, Пазарджик, ул. Марин Дринов 7;
Димитър Георгиев Манчев, Пазарджик, ул. Марин
Дринов 7; Лора Недялкова Бръмбарова, Видин,
бл. Златен лев, вх. А, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 001827/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1046/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Депак“ – ЕООД, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 1, ст. 17, срещу Огнян Тодоров
Кънчев чрез адвокат Николай Ангелов със съдебен
адрес Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2, ул. Богомил
27, ет. 4, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 001847/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2620/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стилияна Георгиева Тончева, гр. Баня,
област Пловдив, ул. Черно море 17 ; Диан Христов
Тончев, гр. Баня, област Пловдив, ул. Черно море 17;
Георги Христов Тончев, гр. Баня, област Пловдив,
ул. Черно море 17, срещу Антон Христов Тончев,
София, ж.к. Младост 1, бл. 62, вх. 1, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 002544/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4055/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Христина Михайлова Кавалова,
София, ж.к. Младост 1, бл. 78, вх. А, ет. 5; Димитър Стоянов Кавалов, Смолян, кв. Райково, ул.
Велико Търново 10; Марийка Стоянова Чехларова, Смолян, кв. Райково, ул. Велико Търново 10;
Ружа Кирилова Кавалова, Смолян, кв. Райково,
ул. Велико Търново 10; Станислава Кирилова Дерилова, Смолян, кв. Райково, ул. Велико Търново
10; Христо Иванов Чепилев, София, ж.к. Толстой,
бл. 68, вх. В, ап. 49; Недялка Стоянова Гладичева
със съдебен адрес София, ул. Раковски 127, ет. 4,
кантора 435 – адвокат Върбанова; Тота Тодорова
Булашева със съдебен адрес София, ул. Раковски
127, ет. 4, кантора 435 – адвокат Върбанова
Четвърто гражданско отделение, 001532/2006
по описа на четвърто-А гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 13/2006 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Тодор Славков Славков, София, ул. Вик
тор Григорович 34; Александър Славков Славков,
София, ул. Виктор Григорович 34, срещу Диана
Георгиева Гиздева чрез адвокат Светлозар Йорданов
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Павлов, София, ж.к. Западен парк, бл. 131, вх. 8,
ет. 6, ап. 143, офис 5; Иванка Георгиева Грънчарова,
с. Яхиново, област Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение, 000448/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1585/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Цоню Петров Цонев, София, ул. Виктор
Григорович 42, ет. 1, ап. 1 ; Мариана Стаматова
Цонева, София, ул. Виктор Григорович 42, ет. 1,
ап. 1, срещу Антоанета Иванова Чангърова чрез
адвокат В. Маркова със съдебен адрес София, бул.
Македония 10, вх. 2, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 000653/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1022/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Боряна Петкова Въчковска чрез адвокат Петър
Танаицов, София, бул. Христо Смирненски, бл. 44,
вх. А, ап. 1; Марио Петков Йорданов чрез адвокат
Петър Танаицов, София, кв. Гевгелийски, ул. Сава
Михайлов, бл. 13, вх. Б, ет. 8, ап. 54, срещу Алиан
Юриев Андрианов, София, ул. Антон П. Чехов,
бл. 58А, ет. 11, ап. 58; Пенка Тошкова Узунова, с.
Борован, област Враца, ул. Христо Смирненски 1;
Цветан Петров Узунов, с. Борован, област Враца,
ул. Христо Смирненски 1; Александър Григоров
Весов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 62, вх. А, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 000680/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
281/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас; Стоян
Николов Грудов чрез адвокат Мима Иванова със
съдебен адрес кантора Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1
НА 4.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000561/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от ГПК „Наркооп“, Ямбол, ул. Индже войвода
1, срещу Кооперативен съюз Ямбол чрез адвокат
Ваклена Кънчева със съдебен адрес Ямбол, ул.
Жорж Папазов 9, ет. 1.
Второ търговско отделение, 000642/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от „Сатурн 2“ – ООД, чрез адвокат Стоян Евтимов с адрес Бургас, ул. Христо Ботев 81,
ет. 1, срещу ЕТ Даниела Николова Бакалбашиева
с фирма „Васи – 06 – Даниела Бакалбашиева“,
чрез адвокат Румен Димитров Русев, Попово, Адвокатски колектив.
Второ търговско отделение, 000693/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
706/20 07 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Руслан Илиев Илиев чрез адвокат
Радомир Любенов Доросиев със съдебен адрес
София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 210, срещу
„Тангра къмпани“ – ЕООД, чрез адвокат Виделина
Стоянова Куршумова с адрес Пловдив, ул. Княз
Богороди 5, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000805/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 988/2007
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„Комплекс – ФЕ“ – АД, чрез адвокат Ваня Костова
с адрес Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, срещу
Любомир Атонов Деников чрез адвокат Румен Исов,
Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2, ап. 2;
Наталия Иванова Минева чрез адвокат Румен Исов,
Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2, ап. 2;
Стела Георгиева Господинова чрез адвокат Румен
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Исов, Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2,
ап. 2; „Финсофт“ – ООД, чрез адвокат Румен Исов,
Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2, ап. 2.
Второ търговско отделение, 000066/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Илия Асенов Георгиев чрез адвокат Димитър
Борисов Заралиев с адрес, София, ул. Света София
8, срещу „Агполеспроект“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Любомиров Ценов с адрес София, ул. Стефан
Караджа 12Б, ет. 3, ап. 10.
Второ търговско отделение, 000267/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 565/2008
по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от ЕТ
Гергана Димитрова Аврамова-Ван Ден Хогенбанд с
фирма „Исеншали БГ“, Асеновград, ул. Трети март
32, ет. 1, ап. 2; ЕТ Гергана Димитрова АврамоваВан Ден Хогенбанд с фирма „Исеншали БГ“ чрез
адвокат Александър Джеров с адрес София, ул.
Съборна 5, ет. 4, срещу „Лавайол“ – АД, София,
к-с Славейков, бл. 66, ет. 6, ап. 20.
Второ търговско отделение, 000327/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 815/2008
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„ЦВМ Трейдинг Тръст“ – ООД, чрез адвокат Тодор
Кайров с адрес София, бул. Витоша 1, ет. 3, кантора 320, срещу „Български народни художествени
занаяти“ – ООД, София, бул. Витоша 14.
Второ търговско отделение, 000447/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3011/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Недялко Станчев Димитров чрез адвокат
Тодор Гърбатов с адрес София, бул. Витоша 1А,
кантора 109, срещу ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул.
Джеймс Баучер 87.
НА 7.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002483/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
68/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Георги Иванов Карабетев, с. Момчиловци,
община Смолян; Георги Иванов Карабетев чрез
адвокат Богдан Караманолов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Държавно лесничейство Смолян; Общинска служба по
земеделие и гори, Смолян, бул. България 12; Регионално управление на горите, Смолян; Държавно
лесничейство, к. к. Пампорово.
Първо гражданско отделение, 003002/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Ангелинка Димова Власакиева чрез
адвокат Петранка Николова, Търговище, ул. Александър Стамболийски 38, вх. В, ет. 2, ап. 5, срещу
Община Търговище.
Първо гражданско отделение, 003336/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
309/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Лидия Йорданова Наумова, Перник, ул. Брезник
5; Новак Мариянов Петров, Перник, ул. Брезник
5, срещу Теменужка Генчева Атанасова, Перник,
ул. Розова долина 1/1; „Дива“ – ООД, Перник, ул.
Самоков 5.
Първо гражданско отделение, 001863/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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580/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Максим Лозанов Рангелов, гр. Батановци,
ул. Христо Смирненски, вх. Б, ет. 1, ап. 15; Крум
Рангелов Стоянов, Карлово, ул. Гладстон 3; адвокат Иван Витанов – пълномощник на касаторите,
Перник, ул. Търговска 42, срещу Здравка Георгиева
Караманчева, Батановци, ул. Илинден 11; Виолета
Иванова Бодурова, Шумен, ул. Добруджа, бл. 9,
ап. 17; Христина Иванова Димитрова, Перник,
ул. Отец Паисий, бл. 63, вх. А, ап. 4; Антоанета
Стоичкова Кузева, Батановци, ул. Христо Ботев
34; Росица Стоичкова Бонева, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 160; Анка Стаменова Стоянова,
Батановци, ул. Коста Тричков 49; Стефанка Лоданова Илиева, Шумен, ул. Дедеагач, бл. 11, вх. 2,
ет. 7, ап. 43; Георги А лександров Караманчев,
Батановци, ул. Христо Ботев, бл. 40, вх. В, ап. 37;
Василка Серафимова Караманчева, Батановци,
ул. Христо Ботев, бл. 40, вх. В, ап. 37; Кирил
Александров Караманчев, Батановци, ул. Христо
Ботев, бл. 40, вх. В, ап. 37; адвокат Камелия Букарска – пълномощник на ответниците, Перник,
ул. Черешово топче.
Първо гражданско отделение, 001918/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1901/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Даниела Костова Пановска, София, ж.к.
Люлин, бл. 733, вх. А, ап. 4, срещу ЖСК „Люлин
99-Юг“, София, ж.к. Люлин, бл. 736, вх. 1, ет. 7,
ап. 25; ЖСК „Люлин 99-Юг“, София, чрез адвокат
Николай Баташки, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259,
вх. А, ет. 2, ап. 2 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 002018/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Златка Александрова Велина, София,
ж.к. Хиподрума, бл. 144, вх. В, срещу Олга Кирилова
Шарова, София, ул. Будапеща 72; Мариана Иванова Маркова, София, бул. Пенчо Славейков, бл. 5,
вх. Б, ап. 31; Васил Костадинов Мицаков, София,
бул. Пенчо Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31, чрез
Мариана Маркова; Любомир Вертеров Мицаков,
София, бул. Пенчо Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31;
Александър Вертеров Мицаков, София, бул. Пенчо
Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31; Ирина Александрова
Мирска, София, ул. Ангел Кънчев 32; Владимир
Александров Велин, София, ул. Кавала, бл. 42,
вх. В, ет. 4; Красимира Вълкова Алтънова-Пачева,
София, бул. Александър Стамболийски 44; Валентин Тодоров Ръсовски, София, ул. Евлоги Георгиев
41, вх. Б; Геновева Игнатова Ръсовска, София, ул.
Евлоги Георгиев 41, вх. Б; Валтер Стефанов Ръсовски, София, ж.к. Младост 2, бл. 206, вх. 8, ет. 7,
ап. 13; Райна Тодорова Велина, София, ул. Милин
камък 31; Снежана Йорданова Михайлова, София,
ул. Университетска 12, вх. А, ет. 1, ап. 3; Захари
Господинов Господинов, София, ж.к. Хиподрума,
бл. 18А, ет. 4; Христо Стоянов Господинов, София,
ж.к. Хиподрума, бл. 18А, ет. 3; Олга Стоянова
Господинова, София, ж.к. Хиподрума, бл. 18А,
ет. 3; Венелин Любомиров Филчев, Самоков, ул.
Булаир 23; Крум Любомиров Филчев, София, кв.
Симеоново, ул. Митр. Парт. Зографски 2 № 13;
Мария Иванова Велина, Самоков, ул. Булаир 23;
Васил Петров Велин, Самоков, ул. Булаир 23; Анка
Петрова Велина, Самоков, ул. Булаир 23; Елена
Иванова Стефанова, София, ул. Любен Каравелов
65, ет. 2; Дечо Демирев Неделчев, София, ж.к. Овча
купел, бл. 421, вх. Д, ап. 134.
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Първо гражданско отделение, 002157/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2056/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Районна потребителна кооперация „Младост“,
София, ж.к. Младост 3, бл. 319, до вх. Б; Столична
община, София, ул. Московска 33
Първо гражданско отделение, 000447/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1730/2003 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Пламен Христов Кенков, Варна, ул. Детелина 1,
ет. 1, ап. 2; Пламен Христов Кенков чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, ул. Братя Шкорпил
28 – съдебен адрес; Анастазия Кенковова, Варна,
ул. Детелина 1, ет. 1, ап. 2; Анастазия Кенковова
чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, ул.
Братя Шкорпил 28 – съдебен адрес, срещу Йордан
Иванов Ковачев, Варна, ж.к. Младост, бл. 123, вх. 5,
ет. 7, ап. 103.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002179/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 753/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ингрид Петрова Баракова, София,
ул. Васил Априлов 20 ; Александър Крумов Ралев
чрез адвокат Нина Седефова, София, ул. Шести
септември 13, вх. А
Второ гражданско отделение, 002182/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Тодорка Василева Николчова, с. Боденец, област
Враца, срещу Марийка Иванова Димитрова, Мез
дра, ул. Г. Димитров 11; Евгени Живков Борисов,
София, ж.к. Лев Толстой, бл. 34, вх. 3, ет. 4, ап. 127.
Второ гражданско отделение, 002257/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2007 по описа на А пелативен съд Велико
Търново, подадена от Венеамин Маринов Георгиев – малолетен, чрез Галина Стоянова Стоянова
като майка и законен представител, чрез адвокат
Ирена Савова със съдебен адрес София, ул. Алабин
36, ет. 1; Марин Вениаминов Георгиев, чрез адвокат
М. Попова със съдебен адрес София, ул. Алабин
36, ет. 1, срещу Агенция за социално подпомагане,
София, ул. Триадица 2.
Второ гражданско отделение, 002277/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
810/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Катя Андонова Чолакова чрез адвокат
Теньо Сотиров, Раднево, област Стара Загора, ул.
Съединение 2; Пенка Андонова Андонова чрез адвокат Теньо Сотиров, Раднево, област Стара Загора,
ул. Съединение 2; Султана Георгиева Андонова
чрез адвокат Теньо Сотиров, Раднево, област Стара
Загора, ул. Съединение 2, срещу Груди Георгиев
Нейков, Казанлък, ул. Войнишка 46, вх. А, ет. 6,
ап. 18, и трето лице „ДЗИ – Общо застраховане“ –
АД, София, ул. Бенковски 3.
Второ гражданско отделение, 002478/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1539/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЕТ Галина Йорданова Златарева с фирма
„Златното пате – Галина Златарева“, София, бул.
Цариградско шосе 117; Стойо Георгиев Ангелов
чрез адвокат Елизабет Минкина със съдебен адрес
София, бул. Сливница 229.
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Второ гражданско отделение, 004514/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
413/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Елена Асенова Златкова чрез адвокат
Недка Пакулева, Смолян, ул. Васил Дечев 24А,
х-л „Здравец“, срещу Държавно горско стопанство,
с. Хвойна, област Смолян; Общинска служба по
земеделие и гори, Чепеларе, област Смолян; Регионална дирекция по горите Смолян, Смолян, ул.
Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 004860/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1608/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Йорданка Пенева Петкова, Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 177, вх. В, ет. 8, ап. 22, срещу Любен
Димитров Атанасов, Пловдив, бул. 6 септември 14.
Второ гражданско отделение, 005278/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Иван Баев Йовчев, Шумен, кв. Дивдядово, ул.
Трети март 3, срещу Миленка Неделчева Станчева
чрез адвокат Д. Стойков със съдебен адрес Шумен,
ул. Ж. Спиридонов 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002163/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1491/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иво Бенчев Гановски, София, ж.к. Иван
Вазов, бл. 62А, вх. А, ет. 7, ап. 20, срещу Лили
Стоянова Антонова чрез адвокат Анжела Кръстева,
София, ул. Три уши 9; Страхил Бенчев Гановски,
София, ул. Цар Асен 21, ет. 1, ап. 2; Столична
община, София, ул. Московска 33.
Трето гражданско отделение, 005000/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 566/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Евгени Илиев Бабанов чрез адвокат
Величка Папазова, София, ул. Гургулят 27, срещу
Васил Николов Тасков чрез адвокат Витанова,
София, ул. Алабин 42.
Трето гражданско отделение, 005093/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Красимир Асенов Николов, Монтана,
ул. Любен Каравелов 13 – 15; Милкана Стефанова
Каменова, Монтана, ул. Любен Каравелов 13-15,
срещ у „Х лебопроизводство“ – ООД, Монтана,
Промишлена зона.
Трето гражданско отделение, 000975/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2814/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Димов Димитров, София,
ж.к. Мотописта, бл. 234, ет. 2, ап. 5, срещу Лучия
Цветанова Бояджиева чрез адвокт Анета Соколова
със съдебен адрес София, ул. Верила 1, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 001024/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
917/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Стоянка Георгиева Коева, Русе, ул. Цар Асен, 41,
вх. 1, ет. 3, срещу Силвия Цветанова Добрикова чрез
адвокат Милена Хинкова, Русе, ул. Коледница 5, ет. 1.
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Трето гражданско отделение, 001094/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3379/2005 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Николай Ангелов Христосков чрез
адвокат Никола Мандраджиев със съдебен адрес
Пловдив, ул. Търговска 53, ет. 1, стая 10; Руслан
Николов Чипев чрез адвокат Никола Мандраджиев
със съдебен адрес Пловдив, ул. Търговска 53, ет. 1,
стая 10; Емилия Николова Генова чрез адвокат
Никола Мандраджиев със съдебен адрес Пловдив,
ул. Търговска 53, ет. 1, стая 10, срещу Анка Нешева
Паскова чрез адвокат Георги Иванов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53; Раймонд Рафи Ховсепян,
Пловдив, ул. Княз Александър І № 28; Арман Рафи
Ховсепян чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив,
ул. 6 септември 173, ет. 4; Георги Ангелов Христосков, Пловдив, ул. Княз Александър Първи 28.
Трето гражданско отделение, 002235/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1021/2005 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Елина Атанасова Чорбаджиева-Моллова,
София, кв. Лозенец, ул. Горски пътник 56, срещу
Георги Димитров Панеков чрез адвокат Иво Бинев със съдебен адрес Бургас, Д. Благоев 1, вх. 2,
ет. 1; Киряка Стойчева Панекова чрез адвокат Иво
Бинев със съдебен адрес Бургас, ул. Д. Благоев
1, вх. 2, ет. 1; Катя Пеева Кирилова чрез адвокат
Иво Бинев със съдебен адрес Бургас, ул. Д. Благоев 1, вх. 2, ет. 1; Христо Стаматов Кирилов чрез
адвокат Иво Бинев със съдебен адрес Бургас, ул.
Д. Благоев 1, вх. 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 005382/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Министерство на правосъдието, София, ул.
Славянска 1, срещу Валентина Панчева Петрова,
Добрич, ул. Иван Вазов 17, вх. А, ет. 3, ап. 5, и
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 000335/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
92/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Щиляна Тодорова Димитрова чрез адвокат
Мариана Трифонова със съдебен адрес Бургас, ул.
Сливница 2а, ет. 3; Димитър Михайлов Димитров
чрез адвокат Мариана Трифонова със съдебен адрес
Бургас, ул. Сливница 2а, ет. 3, срещу Тона Георгиева Матеева, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 14, вх. 7,
ет. 2; Димитър Александров Матеев, Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 14, вх. 7, ет. 2; Георги Александров
Матеев, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 14, вх. 7, ет. 2;
Матей Тодоров Матеев, с. Ветрен, област Бургас, ул.
Емине 12 А; Софка Тодорова Димитрова, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 24, вх. 5, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001874/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1550/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Йордан Недев Йорданов чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1;
Росен Йорданов Йорданов чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1;
Николай Йорданов Недев чрез адвокат Николай
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1,
срещу Калина Тодорова Божкова, Варна, кв. Виница, ул. Лозарска 37.
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Четвърто гражданско отделение, 001943/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
604/2006 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Красимир Димитров Иванов чрез адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг
2; Славейко Стоянов Моллов, с. Главница, област
Пазарджик; Стоян Кирилов Марков, Пазарджик,
ул. Цанко Церковски 47, срещу Николай Атанасов
Бекяров чрез адвокат Евгения Георгиева Бързан,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 11.
Четвърто гражданско отделение, 002303/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3228/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Румяна Василева Георгиева чрез
адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен
25, срещу Мария Пешева Лалова чрез адвокат
Тодоров, София, ул. Шипка 24, ет. 2, ап. 7; Милчо
Василев Лалов, София, ж.к. Смирненски, бл. 18,
вх. Б, ет. 7, ап. 143.
Четвърто гражданско отделение, 002564/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1372/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Асен Маринов Младенов чрез адвокат
Волева, София, ул. Алабин 50, ет. 4, срещу „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, София, ул. Житница
21; Столична община, район „Подуяне“, София, ул.
Плакалница 51, бл. 59.
Четвърто гражданско отделение, 003693/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 1219/2007 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Община
Девня, Девня, област Варна, бул. Съединение 78,
срещу държавата, представлявана от Държавна
агенция по горите чрез пълномощник Регионално управление на горите, Варна, ул. Ген. Радко
Димитриев 10.
Четвърто гражданско отделение, 003744/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 304/2008 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Никола Иванов Андров със съдебен адрес София, ул.
Славянска 20, ет. 2, ап. 6 – адвокат Венко Пенчев,
срещу Столична дирекция „Полиция“, София, ул.
Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 004551/2008
по описа на пето гражданско на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1490/2008
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Георги Илиев Паунов със съдебен адрес Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, стая 28 – адвокат
Иван Иванов, срещу Държавно горско стопанство,
Пловдив, бул. 6 септември 93; Общинска служба
по земеделие и гори, Пловдив, ул. Прага 2; Регионално управление на горите, Пловдив, бул. 6
септември 93.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000389/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
157/2008 по описа на А пелативен съд Бу ргас,
подадена от Илияна Стоянова Ангелова, Бургас,
ул. Гурко 11, ет. 2, срещу „Фено консулт“ – ООД,
представлявано от Анастасия Томова Томова, чрез
адвокат Юрий Бошнаков, Бургас, ул. Княз Борис
І № 10, вх. Б, ет. 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

НА 8.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004500/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1193/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от Надя Георгиева Димитрова чрез адвокат
Янев, София, ул. Бузлуджа 19, ет. 2, срещу „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, София, ул. Цар
Симеон 330.
Първо гражданско отделение, 003388/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
973/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Камелия Георгиева Стоянова, София, ж.к.
Дружба, бл. 119, вх. А, ап. 40, срещу Ели Денчева
Александрова чрез адвокат Бочев, София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 2; Росица Стефанова Иванова
чрез адвокат Авакян, София, ул. Бузлуджа 55, ет. 2;
Георги Василев Иванов чрез адвокат Авакян, София,
ул. Бузлуджа 55, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 003900/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Александър Валериев Константинов чрез
адвокат Лечева, Русе, ул. Църковна независимост
3, срещу Величко Михайлов Иванов чрез адвокат
Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82; Росица
Петрова Иванова чрез адвокат Бояджиев, Русе, ул.
Александровска 82.
Първо гражданско отделение, 004532/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 213/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Милков Янков чрез адвокат
Начкова, София, ул. Славянска 33, ет. 1, срещу
Малин Георгиев Джелебски, София, ул. Хижите
140Б; Цветанчо Георгиев Джелепски, София, ул.
Христо Ботев 17, ет. 1, ксерокса.
Първо гражданско отделение, 005287/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
497/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Веселин Димитров Сараджов чрез адвокат Върганов, Враца, ул. Мито Цветков 2, кантора 13; Маргот
Елизабет Сараджов чрез адвокат Върганов, Враца, ул.
Мито Цветков 2, кантора 13, срещу Любина Миткова
Сараджова, Враца, ул. Венелин 5, ет. 3; Красимир
Цанков Сараджов, Враца, ул. Втори юни 4.
Първо гражданско отделение, 004321/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 3315/2007 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Благой
Йосифов Стойчев чрез адвокат Баева, Пловдив, ул.
Петко Каравелов 24, ет. 2 ; Магдалена Христова
Панчева чрез адвокат Баева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 24, ет. 2, срещу „Силова електроника“ – ЕООД, Пловдив, чрез адвокат Баев, Пловдив,
ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 001483/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Филип Георгиев Янев, Бургас, ул. Ангел
Димитров 30; Елена Филипова Митева, Бургас,
ул. Ангел Димитров 30, срещу Павлин Кирилов
Георгиев, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 27,
вх. Е, ет. 2; Росица Илчева Георгиева, Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 27, вх. Е, ет. 2.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002809/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов
1, срещу „Метални конструкции – Пловдив“ – АД,
Пловдив, ул. Кукленско шосе 12.
Трето гражданско отделение, 002923/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
894/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Николай Георгиев Павлов, Бургас, ул. Васил
Априлов 16, ет. 3 – съд. адрес; Златинка Дичева
Павлова, Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3 – съд.
адрес; Николай Георгиев Павлов, Бургас, ул. Васил
Априлов 16, ет. 3 – съд. адрес; Дияна Георгиева
Павлова, Бургас, ул. Васил Априлов 16, ет. 3, срещу
Чавдар Иванов Чавдаров, Бургас, ул. Войнишка
6, ет. 5; Иванка Николова Павлова, Бургас, к-с
Зорница, бл. 35, вх. Б, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 003558/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Пепа Николава Митева чрез адвокат Ана Янузова
със съдебен адрес Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 202, срещу Министерството на отбраната
чрез юрк. на поделение 26030 – Безмер, с. Безмер,
област Ямбол, поделение 26030.
Трето гражданско отделение, 003717/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 278/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дони Славчева Колева, Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 30, вх. Д, ет. 1, ап. 88, срещу Бранимир Владимиров Спасов, София, ж.к. Младост 1,
бл. 39, вх. 4, ап. 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане – Младост“, София, ж.к. Младост 2,
ОДЗ 39; Дирекция „Социално подпомагане – Ямбол“, Ямбол.
Трето гражданско отделение, 003898/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
541/2004 по описа на Апелативен съд София, подадена от ГПК „Наркооп“, София, ул. Софроний
Врачански 30, срещу Виолета Борисова Ханджиева
чрез адвокат Бамбалска, София, ул. Парчевич 22.
Трето гражданско отделение, 005222/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
721/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Палмигруп“ – АД, чрез адвокат Мариела
Стайкова със съдебен адрес София, ул. Мизия 23,
ет. 4, срещу Национална агенция за приходите,
София, бул. Дондуков 52, и контролираща страна
Върховна касационна прокуратура, София.
Трето гражданско отделение, 001595/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Катерина Вангелова Ангелова чрез адвокат
Чанка Попова със съдебен адрес Несебър, ул. Иван
Вазов 23А; Василка Георгиева Василева чрез адвокат Чанка Попова със съдебен адрес, Несебър, ул.
Иван Вазов 23А; Димитър Георгиев Вангелов чрез
адвокат Чанка Попова със съдебен адрес, Несебър,
ул. Иван Вазов 23А; Николина Георгиева Христова
чрез адвокат Чанка Попова, съдебен адрес Несебър,
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ул. Иван Вазов 23А; Георги Иванов Вангелов чрез
адвокат Чанка Попова със съдебен адрес Несебър,
ул. Иван Вазов 23А; Недялка Иванова Япаджиева
чрез адвокат Чанка Попова със съдебен адрес,
Несебър, ул. Иван Вазов 23А; Димитър Иванов
Япаджиев чрез адвокат Чанка Попова със съдебен
адрес, Несебър, ул. Иван Вазов 23А; Михаил Иванов
Япаджиев чрез адвокат Чанка Попова със съдебен
адрес, Несебър, ул. Иван Вазов 23А, срещу Ергин
Зюбеир Бейсим, Несебър, ул. Блок Роза 1, ет. 2,
ап. 218; Севин Байрам Бейсим, Несебър, ул. Блок
Роза 1, ет. 2, ап. 218; Иван Фроскин Миланов чрез
адвокат Владилен Иванов, София, ул. Кешан 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001618/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1674/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пепа Иванова Пейчевска-Абу-Еши чрез
адвокат Александра Делова, със съдебен адрес
София, ул. Добри Войников 19, ет. 1; Жасмин
Ибрахим Абу Еши чрез адвокат Александра Делова със съдебен адрес София, ул. Добри Войников
19, ет. 1; Ирина Ибрахим Абу-Еши чрез адвокат
Александра Делова със съдебен адрес София, ул.
Добри Войников 19, ет. 1, срещу Кремена Пламенова Господинова, София, ж.к. Обеля, бл. 236,
вх. Б, ет. 4, ап. 19; Пламен Михайлов Василев
чрез адвокат Юлиана Христова със съдебен адрес
София, ул. Н. Рилски 19, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 001673/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2760/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Георгиева Муцевска чрез адвокат Д.
Хаджова със съдебен адрес, София, бул. Македония
50, вх. Б; Калия Георгиева Муцевска чрез адвокат
Д. Хаджова със съдебен адрес, София, бул. Македония 50, вх. Б, срещу Елена Николова Муцевска,
София, ул. Малуша 16.
Трето гражданско отделение, 001729/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1707/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Богомил Христов Вачев, София, ул.
Нишава, бл. 6 Б, вх. Б, ап. 50, срещу Национална
служба „Сигурност“ – МВР, София, бул. Черни връх
45; Министерство на вътрешните работи, София,
ул. Шести септември 29.
Трето гражданско отделение, 003300/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Иван Петров Иванов, София, бул. Ботевградско
шосе, бл. 6, вх. Г, ап. 14; Анка Петрова Мицовска,
Варна, ул. Силистра 4, вх. Б, ет. 7, ап. 44; Добринка
Тодорова Иванова, Варна, м. Ваярар 297; Иванка
Маринова Стоянова, Варна, к-с Възраждане, бл. 26,
вх. 5, ап. 22; Антоанета Маринова Лашкова, Варна,
ул. В. Друмев 36, вх. Б, ап. 30, срещу Славчо Кръстев
Кържев, София, ул. Бигла 60; Марин Петров Иванов,
Варна, местност Ваярар 297; Каменка Ангелова
Кържева, с. Градец, област Видин; Иван Кръстев
Иванов, с. Градец, област Видин; Марияна Борисова
Иванова, София, кв. Драгалевци, ул. Крайречна 36;
Анамария Борисова Иванова, София, кв. Драгалевци, ул. Крайречна 36; Юлиана Борисова Иванова,
София, кв. Драгалевци, ул. Крайречна 36.
Трето гражданско отделение, 000127/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2618/2004 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Диагностично-консултативен център – 18“ – ООД, София, ж.к. Суха река, ул. Емануил Васкидович 51, срещу Ани Иванова Иванова,
София, ж.к. Младост 2, бл. 223, вх. В, ап. 44.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001469/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Стоян Петков Стоянов, София, бул.
Симеоновско шосе 158; Ирина Петкова Стоянова,
София, бул. Симеоновско шосе 158, срещу Траянка Цветкова Парашкевова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 423, вх. Б, ап. 18; Никола Цветков Грозданов,
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 423, вх. Б, ап. 18; Живко
Цветков Грозданов, Петрич, ул. Климент Охридски
7; Гроздан Цветков Грозданов, Петрич, ул. Климент
Охридски 7; Славчо Цветков Грозданов, Петрич,
ул. Климент Охридски 7; Тодор Цветков Грозданов,
Червен бряг, ж.к. Победа, бл. 7/70, вх. В, ап. 66;
Кирил Георгиев Анастасов, Петрич, ул. Двадесет
и втори октомври 10; Данка Кирилова Баракова,
Петрич, ж.к. Цар Самуил 5, вх. Б, ет. 2, ап. 6;
Султанка Кирилова Герасимова, Петрич, ж.к. Изток 7, вх. Б, ет. 6, ап. 16; Елена Кирилова Ризова,
Петрич, ул. Янтра 1.
Четвърто гражданско отделение, 001602/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 577/2007 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Община Стамболово, с. Стамболово,
област Хасково, срещу Бонка Делчева Хараланова, с.
Царева поляна, област Хасково; Иванка Йорданова
Паталова, Хасково, ул. Драма 3; Никола Димитров
Николов, с. Царева поляна, област Хасково; Танка
Делчева Колева, с. Царева поляна, област Хасково;
Кана Александрова Манова, с. Царева поляна, област Хасково; Господин Василев Манов, Хасково,
ж.к. Орфей 27А, вх. А; Гиню Господинов Гинев,
Хасково, ул. Липа 26А; Пенка Кръстева Петева,
Хасково, ул. Мизия 1; Господин Бинев Бойдев, Хасково, ул. Липа 26А; Иванка Йорданова Гинева, с.
Царева поляна, област Хасково; Галинка Василева
Акбашева, Хасково, ул. Цар Калоян бл. 19 – 25,
вх. А; Даниела Василева Иванова, Хасково, ж.к.
Орфей 28А; Татяна Петрова Манова, Хасково,
бул. Васил Левски 30А, вх. А, ет. 6, ап. 41; Петя
Златкова Манова, Хасково, бул. Васил Левски 30А,
вх. А, ет. 6, ап. 41.
Четвърто гражданско отделение, 003835/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
249/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Светла Ванчова Андрейчовска, Видин, ул. Търговска 5, ет. 2, кантора 5, чрез адвокат Елисавета
Станкулова, срещу Марийка Тошева Данова, Видин,
ул. Бдин 1/1, чрез адвокат Венета Кръстева.
Четвърто гражданско отделение, 003930/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1120/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Атанасова Илчева, Смолян, бул.
България 3, хотел „Смолян“, офис 120, чрез адвокат
Маргаритова, срещу Виктор Стоев Бозуков, Смолян,
ул. Братан Шукеров 20, вх. В; Светлана Иванова
Манолова, Смолян, ул. Братан Шукеров 20, вх. В.
Четвърто гражданско отделение, 004266/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
Тодорка Петрова Атанасова, Добрич, бул. Добруджа,
бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Георгиева,
срещу Георги Иванов Йорданов, Добрич, ул. Екзарх
Йосиф 3, ет. 2, стая 9, чрез адвокат Христов; Стелка
Петрова Йорданова, Добрич, ул. Екзарх Йосиф 3,
ет. 2, стая 9, чрез адвокат Христов; Димитричка
Желева Райкова, Добрич, бул. Добружда, бл. 11,
вх. Е, ет. 5, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 004462/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1374/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, София, ул. Московска
33, срещу Мирослава Георгиева Терзийска, София,
ж.к. Борово, бл. 220, вх. Б, ет. 6, ап. 34.
Четвърто гражданско отделение, 002132/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1058/2007 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от ЕТ Веселин Антонов Атанасов с фирма „Сака – Веселин Атанасов“ със съдебен адрес
Русе, бул. Цар Освободител 6, ет. 2, чрез адвокат
Кънев, срещу Алтимир Андрианов Атанасов, Русе,
ул. Слави Щраков 1, вх. 3, ет. 7.
Четвърто гражданско отделение, 002171/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 54/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Людмил Стоянов Митов чрез
адвокат Петър Станков, София, ул. Л. Каравелов
73, ет. 3, срещу Столична община, София, ул.
Московска 33; „Метрополитен“ – ЕА Д, София,
ул. К няз Борис І № 121; Маргарита Стоянова
Йорданова, София, ул. Л. Каравелов 73, ет. 3,
адвокат Станков.
Четвърто гражданско отделение, 002203/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1467/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елка Иванова Георгиева, София, ж.к.
Люлин 5, бл. 541, вх. Е, ет. 5, ап. 138; Мария Арсова
Петкова чрез адвокат Кирил Алексиев, София, бул.
Витоша 1, Търговски дом, ет. 4, кантора 412, срещу
Никола Борисов Димитров чрез адвокат Емилия
Янакиева, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом,
ет. 2, кантора 248; Цветанка Първанова Димитрова
чрез особен представител адвокат Лидия Велкова,
София, ул. Л. Каравелов 27.
Четвърто гражданско отделение, 000580/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Енчо Белчев Дянков, Добрич, ж.к. Дружба, бл. 8,
ап. 7, срещу Марин Стоянов Христов, Добрич, ул.
П. Дрангов 2, вх. Б, ет. 4, ап. 9.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000149/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1061/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4, срещу Гина Асенова Ненчева
чрез адвокат Петя Керанова с адрес Казанлък, ул.
П. Хилендарски 33, офис 3; Ненчо Янков Янков,
чрез адвокат Петя Керанова с адрес Казаналък, ул.
П. Хилендарски 33, офис 3; Гина Янкова Янкова,
чрез адвокат Петя Керанова с адрес Казанлък, ул.
П. Хилендарски 33, офис 3.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002025/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2072/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Огнянов Стойчев чрез адвокат
Ирена Димитрова, София, ул. Позитано 1, к. 5;
Мария Огнянова Стамболиева чрез адвокат Ирена
Димитрова, София, ул. Позитано 1, к. 5, срещу
Жанета Цветанова Младенова, София, кв. Лозенец,
ул. Горски пътник 45, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 002286/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 589/2007 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Емилия Костова Костова, Бургас, к.
с. Славейков, бл. 50, п. к. 90; Николета Костова
Костова, Бургас, к. с. Славейков, бл. 50, п. к. 90;
Георги Стоянов Райков, Бургас, ул. Фердинандова
55, вх. Б, ет. 2; Райчо Николов Райков, София,
ж.к. Банишора, ул. Опълченска 92, бл. 44, вх. Д,
ап. 65, ет. 5, срещу Кольо Стоянов Райков, Варна,
ул. Сливница 124, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 002769/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3260/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Силова електроника“ – ЕООД (в
ликвидация), чрез адвокат Г. Баев, Пловдив, ул.
Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу Филип Данчев
Данчев, Пловдив, ул. Победа 2, вх. В, ет. 2, ап. 41;
Диляна Яворова Касабова, Пловдив, ул. Пере Тошев,
бл. 1589 № 99, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 003358/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
217/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Атанас Колев Атанасов чрез адвокат Женя
Попова, Шумен, ул. Съединение 113, ет. 2, срещу
Юмер Изет Юсеин чрез адвокат Арина Шкойнова, Шумен, ул. Съединение 119; Назъм Лефтерова
Георгиева чрез адвокат Арина Шкойнова, Шумен,
ул. Съединение 119; Нора Лефтерова Георгиева чрез
адвокат А. Шкойнова, Шумен, ул. Съединение 119;
Зина Лефтерова Георгиева чрез адвокат Арина
Шкойнова, Шумен, ул. Съединение-119; Джумазия
Изет Иса, с. Памукчии, област Шумен; Асен Иванов Асенов чрез адвокат Борко Иванов, гр. Нови
пазар, област Шумен.
Първо гражданско отделение, 003373/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1228/2001 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ЕТ „Митко – Комерсиал – Димитър Танев“
чрез адвокат Красимир Алексиев, Пловдив, бул.
Независимост 34, срещу „Бимекс Инженеринг“ –
АД, чрез адвокат Георги Пейчинов, Пловдив, ул.
Петко Каравелов 21, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 005209/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2517/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Владимиров Милев чрез
адвокат Румяна Сидерова, София, бул. Витоша 1
А, Търговски дом, вх. Е, ет. 4, к. 401; Валентина
Димитрова Милева чрез адвокат Р. Сидерова, София,
бул. Витоша 1 а, Търговски дом, вх. Е, ет. 4, к. 401;
Елена Димитрова Милева чрез адвокат Р. Сидерова,
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София, бул. Витоша 1 А, Търгоски дом, вх. Е, ет. 4,
к. 401; Мая Йорданова Русева, София, ж.к. Изток,
ул. Джержински 12 А, ет. 3, ап. 12, срещу Рангел
Велинов Кръстев, София, ул. Бистришко шосе 8;
Любен Велинов Кръстев, София, ул. Бистришко
шосе 8; Георги Велинов Кръстев, София, ул. Бистришко шосе 8; Радослав Велинов Кръстев, София,
ул. Бистришко шосе 8; Стефка Илиева Калеева,
София, ж.к. Толстой, бл. 35, вх. А, ет. 6, ап. 17;
Иванка Маринова Кръстева, София, ж.к. Изток,
ул. Джерджински – 12А, ет. 3, ап. 12; Маргарит
Петров Калеев, Карлово, ул. Васил Караиванов 75;
Валентина Петрова Георгиева, Карлово, ул. Ген.
Карцов 62, ет. 2, ап. 8; Николай Петров Калеев,
Карлово, ул. Парчевич 60, вх. А, ет. 4, ап. 12; Тодор
Петров Калеев, Карлово, ул. Парчевич 43, вх. А;
Даринка Николова Калеева, София, ул. Доспат 27,
ет. 4, ап. 12; Христо Николов Калеев, София, ул.
Атанас Переклиев бл. 131 – 133, вх. Г, ет. 4, ап. 75;
Венелин Йорданов Иванов, София, ж.к. Изток, ул.
Дзержински 12 А, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 003822/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Областна дирекция „Полиция“, Пазарджик,
пл. Съединение 3, срещу Димитър Илиев Нетов, с.
Мало Конаре, област Пазарджик.
Първо гражданско отделение, 003901/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
249/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Мария Петрова Казмукова, Стара Загора,
ул. Княз Ал. Батенберг 51, срещу Тодор Атанасов
Спасов чрез адвокат Маргарита Колева, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, кантора 30; Тодор
Спасов Василев чрез адвокат Маргарита Колева,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, кантора 30.
Първо гражданско отделение, 004197/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
5747/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от Йоланда Първанова Янева чрез адвокат
Стефка Костадинова, София, ул. Ген. Паренсов 45,
партер, ап. 1; Георги Иванов Борисов, София, ж.к.
Овча купел, ул. Боряна 63, бл. 5 А, ет. 11, ап. 41,
срещу Димитрина Петрова Владова чрез адвокат
Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5;
Елена Владова Георгиева, с. Петърч, ул. Бузлуджа
14; Симеон Христов Ушагелов, София, ж.к. Обеля
2, бл. 222, вх. В, ет. 7, ап. 66; Божидар Христов
Ушагелов, с. Петър, ул. Ив. Бончев 1; Мирослава
Иванова Иринкова чрез адвокат Петков, София, ул.
Три уши 1, ет. 1; Димитър Георгиев Иринков чрез
адвокат Нехлизова, София, бул. Евлоги Георгиев
111, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 004305/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
802/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Николинка Николова Тодорова, Горна
Оряховица, ул. П. Евтимий 34; Галя Венелинова
Терзиева, Горна Оряховица, ул. Иван Вазов 2,
вх. А; Илко Иванов Зфиров, Горна Оряховица, ул.
Д-р Петър Берон 8; Ниделя Христова Иринчева, с.
Първомайци, област Велико Търново, срещу Дияна
Симеонова Дянкова-Гаврилова чрез адвокат Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24; Митко Йосифов
Гаврилов чрез адвокат Йорданов, Павликени, пл.
Свобода 24; Донка Кръстева Заркова чрез адвокат
Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002241/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1064/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Росен Стоянов Христозов чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1, АК Бургас, срещу Станка Петрова Здравчева, София, ж.к.
Младост 4, бл. 435, вх. Г, ап. 118; Тинка Петрова
Граматикова, Поморие, ул. Самуил 1; Коста Петров
Айтов, Несебър, ул. Крайбрежна 10; Мария Янкова
Стаматова, София, ул. Баба Илийца 38, бл. 2, вх. Б,
ап. 33; Здравка Янкова Дякова, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 32, вх. А, ап. 6; Добринка Янкова
Цолова, Несебър, ул. Еделвайс 1.
Второ гражданско отделение, 003394/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1787/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Александър Георгиев Попов, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 143, вх. Е, ап. 6; Ангел Георгиев
Попов, Пловдив, ул. Поп Манол 18, срещу Максим
Илиев Караджов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 34;
Маргарита Александрова Попова, Пловдив, ул. Поп
Манол 18, ет. 2, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 003737/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3698/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тотка Тодорова Милинкова чрез адвокат
Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3, срещу Министерството на образованието и науката (МОН),
София, бул. Дондуков 2 А.
Второ гражданско отделение, 000468/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
Хари Леон Соломон чрез адвокат Ковачева, Плевен,
ул. Ресен 9; Едмонд Леон Соломон чрез адвокат
Ковачева, Плевен, ул. Ресен 9; Община Плевен
срещу Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, София.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002790/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Петко Иванов Караиванов, София, ул. Солунска
4, ет. 4; Петя Петкова Караиванова, София, ул.
Солунска 4, ет. 4, срещу Изпълнителна агенция
„Социални дейности на Министерство на отбраната“, София, бул. Тотлебен 34А.
Трето гражданско отделение, 003128/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от МО – Учебна база „Христо Ботев“, Плевен,
Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов 2, срещу Георги
Илиев Стефанов, Плевен, ж.к. Мара Денчева, бл. 20,
ет. 13, ап. 76.
Трето гражданско отделение, 003460/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Община Хасково, пл. Община 1, срещу
Христо Петров Ванчев, Хасково, ул. Първи май 16,
вх. Д, ет. 2, ап. 26.
Трето гражданско отделение, 003867/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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807/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Елена Димитров Катранджийска,
Дупница, ул. Неофит Рилски 50, срещу „Много
профилна болница за активно лечение „Св. Иван
Рилски – 2003“ – АД, Дупница, ул. Иван Вазов 26.
Трето гражданско отделение, 001775/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2077/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Професионална гимназия по селско
стопанство, с. Куклен, област Пловдив, ул. Александър Стамболийски 46, срещу Никола Илиев
Форев, с. Куклен, област Пловдив, ул. Иглика 1;
Минка Илиева Форева, с. Куклен, област Пловдив,
ул. Иглика 1; Никола Янков Джамбазов чрез адвокат В. Василева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53.
Трето гражданско отделение, 001802/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2007 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена
от „Бутед“ – АД, чрез адвокат М. Георгиева, Бургас,
ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, срещу Районен
кооперативен съюз „Черноморие“ чрез адвокат М.
Богдев, Бургас, ул. Сливница 6, ет. 2; Министерство
на икономиката, София, ул. Славянска 8.
Трето гражданско отделение, 001867/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
397/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Елисавета Петрова Григорова чрез адвокат
П. Тотева, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 1, срещу
Таня Андонова Дишлиева, София, ул. Московска 21.
Трето гражданско отделение, 001938/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1364/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Христо Иванов Динков чрез адвокат Н. Александров, Варна, ул. Поп Харитон 1, срещу Марийка
Милева Иванова-Динкова чрез адвокат В. Белинова,
Варна, ул. Неофит Бозвели 13, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 002012/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от „Ромел ланд“ – ЕООД, чрез управителя Нели
Петкова Георгиева, Варна, бул. Мария-Луиза 46,
срещу Дена Стефанова Раданова, Варна, ж.к. Чайка
бл. 29, вх. А, ет. 3, ап. 26; Милка Иванова Христова, Варна, ул. Доброволци 1, вх. 1, ет. 9; Василка
Иванова Иванова, Варна, ул. Битоля 9; Десислава
Йорданова Василева, Варна, ул. Чернишевски 9.
Трето гражданско отделение, 002079/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
770/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Хелио – тур – С“ – АД, чрез директора
Евгения Генчева, Созопол, к. к. Каваците, срещу
Блага Димитрова Пинелова, Созопол, ул. Аполония 41; Георги Димитров Хрисопулов, Созопол,
ул. Аполония 41.
Трето гражданско отделение, 002381/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Нина Мирчева Дикова лично и като законен
представител на Радостина Цветанова Дикова, с.
Скравена, област София, ул. Мико Комитски 21;
Красимир Петров Йотов, Ботевград, ул. Кирил и
Методий 21, ет. 1
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003284/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Ангел Георгиев Стоянов, с. Нареченски бани,
област Пловдив, ул. Младост 14, срещу Държавно
лесничейство – Асеновград, област Пловдив, ул.
Ал. Стамболийски 25; Общинска служба по земеделие и гори – Асеновград, област Пловдив, ул.
Железарска 5, и страна Регионална дирекция на
горите – Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Четвърто гражданско отделение, 003322/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
594/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от „Алко“ – ЕООД, чрез адвокат Любомир Ангелиев, София, ул. Бели Искър 17, срещу „Джордан
2003“ – ЕООД, с управител Цветан Иванов Вълчов,
с. Смоляновци, област Монтана, ул. Александър
Стамболийски 66; Министерство на земеделието
и храните, София, бул. Хр. Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение, 004705/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1344/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Розалия Алфадарова Оджиева чрез адвокат
Людмила Котрукова със съдебен адрес, Асеновград,
ул. Изложение 13; Севда Алфадарова Илиева чрез
адвокат Людмила Котрукова със съдебен адрес,
Асеновград, ул. Изложение 13, срещу Общинска
служба по земеделие и гори – гр. Лъки, област
Пловдив, ул. Възраждане 20; Регионално управление на горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57;
Държавно лесничейство – гр. Лъки, област Пловдив,
община Лъки; ДДС „Кормисош“, гр. Лъки, област
Пловдив, ул. Хайдушки поляни 14.
Четвърто гражданско отделение, 003257/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 213/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Добра Петрова Черпокова, с. Орехово,
област Смолян; Добра Петрова Черпокова чрез адвокат Недка Василева Пакулева, Чепеларе, област
Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“, срещу
Общинска служба по земеделие и гори – Чепеларе, област Смолян; Държавно лесничейство – с.
Хвойна, област Смолян; Регионално управление
на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Четвърто гражданско отделение, 000298/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2287/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Мехмед Махмудов Реханов чрез адвокат
Васил Стоилов Миланов със съдебен адрес Пловдив,
ул. 11 август 5, ет. 2, срещу „Лъки Инвест“ – АД,
гр. Лъки, ул. Освобождение 2.
Четвърто гражданско отделение, 000900/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Емилия Георгиева Петрова чрез адвокат Велин
Чилингиров със съдебен адрес София, ул. Юри
Венелин 10, ет. 3, срещу Борислав Иванов Сотиров,
София, ул. Румяна войвода, бл. 24, вх. Б, ап. 40.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000476/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2804/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Мегатрон холдинг груп“ – АД, чрез
адвокат Диян Станчев, София, ул. Хаджи Димитър
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15, срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2;
Красимир Видев Халачев, Варна, кв. Аспарухово,
бл. 4, вх. В, ет. 1, ап. 16.
НА 10.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002776/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
180/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Елена Гълъбова Кавказова чрез адвокат
Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев 25 А, срещу
Държавно лесничейство, с. Хвойна, област Смолян
Общинска служба „Земеделие и гори“, Чепеларе,
област Смолян; Регионално управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 003611/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
695/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Нюзехт Еткер (Гюлен) чрез адвокат Анастасов, Смолян, ул. Дичо Петров 18, ет. 2, срещу
Държавно лесничейство, Чепеларе, област Смолян;
Общинска служба „Земеделие и гори“, Чепеларе,
област Смолян; Регионално управление на горите,
Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 004050/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2918/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието и
науката, София, бул. Дондуков 2 а, срещу Янка
Ангелова Генчева чрез адвокат Гърдева, Казанлък,
ул. Иван Вазов 3, ет. 1, офис 5.
Първо гражданско отделение, 002394/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
19/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Филка Аврамова Алексиева, Търговище,
ул. Опълченска 1; Ася Борисова Атанасова със
съгласието на нейната майка Филка Аврамова
Алексиева, Търговище, ул. Опълченска 1, срещу
„Партнърс груп България“ – ООД, чрез адвокат
Моллова, Търговище, ул. Цар Иван Асен 1, партер.
Първо гражданско отделение, 002687/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
835/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Пътнически превози – Перник“ – ЕООД,
Перник, ул. Станционна 6, срещу Цветанка Асенова
Ангелова, Перник, ул. Тодор Каблешков 26.
Първо гражданско отделение, 004959/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 381/2001 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Григоров Цветанов, София, ул.
Даскал Манол 1, вх. 5, ет. 2, ап. 53, срещу Лидия
Николова Машева, София, ул. Христо Белчев 20;
Николай Антонов Машев чрез адвокат Каменова,
София, ул. Бузлуджа 25; Надежда Антонова Машева
чрез адвокат Каменова, София, ул. Бузлуджа 25, и
контролираща страна Министерството на финансите, София, ул. Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 005132/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1200/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Румяна Александрова Игнатова, Добрич,
ул. Генерал Колев 17, срещу Общинска служба по
земеделие и гори – Балчик; Община Балчик.
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Първо гражданско отделение, 000047/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
789/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Костова Коцева чрез адвокат
Хаджиева, гр. Сандански, ул. Банска 2, срещу Община Сандански; Общинска служба „Земеделие и
гори“, гр. Сандански.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000264/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3715/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Акционерно дружество „ЖМБ – 1“
чрез адвокат Стефан Павлов, София, бул. Христо
Смирненски 32, срещу „Артрикс“ – ЕООД, чрез
адвокати Б. Ляков и Радостина Константинова,
София, ул. Алабин 48; „АИДА 96“ – ООД, София,
кв. Лозенец, ул. Кап. Тодор Нончев 30.
Второ гражданско отделение, 000478/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
346/2008 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Фериха Закирова Кьокчю, с. Брестовене,
област Разград, ул. Дон 34; Сениха Якуб Мехмед
чрез адвокат Милена Борисова Найденова, Разград,
пл. Момина чешма, кино „Д. Благоев“, ет. 2, стая
2; Али Якубов Алиев чрез адвокат Милена Борисова Найденова, Разград, пл. Момина чешма, кино
„Д. Благоев“, ет. 2, стая 2, срещу Фатме Алиева
Алиосманова чрез адвокат Петко Дечев, гр. Кубрат,
пл. Възраждане 5, ет. 2, стая 8; Несибе Алиева
Касимова чрез адвокат Петко Дечев, гр. Кубрат,
пл. Възраждане 5, ет. 2, стая 8; Весела Алексиева Кънева чрез адвокат Петко Дечев, гр. Кубрат,
пл. Възраждане 5, ет. 2, стая 8; Велизар Алипиев
Топчиев чрез адвокат Петко Дечев, гр. Кубрат, пл.
Възраждане 5, ет. 2, стая 8; Весиле Рамаданова
Алиосманова, с. Брестовене, област Разград, ул.
Дон 34; Атике Акман чрез адвокат Исмигюл Семед, гр. Кубрат, пл. Възраждане 5, ет. 3; Рейхан
Акман чрез адвокат Исмигюл Семед, гр. Кубрат,
пл. Възраждане 5, ет. 3; Айше Акман чрез адвокат
Исмигюл Семед, гр. Кубрат, пл. Възраждане 5, ет. 3;
Зюлфийе Акман чрез адвокат Исмигюл Семед, гр.
Кубрат, пл. Възраждане 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002224/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1057/1999 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иванка Николова Донкова, с.
Кокаляне, област София, ул. Теменуга 13, вилна
зона „Китката“, срещу Иванка Николова Пеева, с.
Кокаляне, София, ул. Михово блато 3; Добринка
Николова Андреева, с. Кокаляне, София, ул. Урвич
26; Райна Георгиева Ковачка, с. Панчарево, София, ул. Юрий Гагарин 27; Иван Георгиев Панчев,
София, бул. Ситняково 50, бл. 2, вх. А, ап. 10;
Марина Петрова Михайлова, София, бул. Данаил
Николаев 8, бл. 3, вх. А, ет. 3; Еленка Костадинова Георгиева, София, ул. Кирил и Методий 73;
Георги Костадинова Панчев, с. Кокаляне, област
София, ул. Михово блато 6; Иванка Никифорова
Антонова, София, ж.к. Красна поляна, бл. 115,
вх. А, ет. 5, ап. 163; Никола Никифоров Донков,
София, ж.к. Дружба, бл. 85, вх. 4, ет. 2; Ненко
Костадинов Пенчев, с. Кокаляне, област София,
ул. Михово блато 6; Димитър Асенов Генов, с.
Кокаляне, област София, ул. Орниче 5; Димка
Димитрова Славчева, с. Кокаляне, област София,
ул. Орниче 5; Елеонора Петрова Панчева-Иванова,
с. Кокаляне, област София.
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Трето гражданско отделение, 002348/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
787/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Радостина Димова Христова чрез
адвокат Мария Русева, София, ул. Раковски 108,
ет. 2, стая 205, срещу „Лозана“ – ООД, чрез адвокат Станимир Ченалов, Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис 79, вх. А, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 002523/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 419/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Хелио – турс – с“ – АД, чрез адвокат Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитриев
7, срещу Мавроди Бахарев Георгиев, Созопол, ул.
Рибарска 87; Албина Отмар Кръстанова, Созопол,
ул. Кап. Петко Войвода 14; Светослав Свиленов
Кръстанов, Созопол, ул. Петко Войвода 14; Райна
Андреева Иванова чрез адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 91; Коконица Бахарова
Ксантогенова чрез адвокат Детелина Потерова,
Бургас, ул. Сливница 91; Балас Андреев Хльостаров чрез адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул.
Сливница 91.
Трето гражданско отделение, 001951/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Господин Грозев Иванов, Стара Загора,
кв. Самара 3, бл. 9, ап. 4, ет. 1, срещу Руска Грозева
Иванова, Стара Загора, ул. Чумерна 3.
Трето гражданско отделение, 001973/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Стоянка Колева Атанасова чрез
адвокат Светослав Бакоев, Казанлък, ул. Братя
Миладинови 3, вх. А, ет. 5; Емин Хасан Емин
чрез адвокат Светослав Бакоев, Казанлък, ул.
Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу Трифон
Русев Ненов чрез адвокат Красимира Горунска,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 12; Мария
Ненова Колева чрез адвокат Красимира Горунска,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 12; Трифон
Ненов Трифонов чрез адвокат Красимира Горунска,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 12; Кънчо
Русев Ненов чрез адвокат Красимира Горунска,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 12; Марин
Симеонов Христов, с. Горно Сахране, област Стара
Загора, ул. Орлик 19; Илиан Симеонов Христов,
гр. Сандански, ул. Г. Казепов 20.
Трето гражданско отделение, 000112/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
507/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Валентина Михайлова Димитрова, Добрич,
бул. 25 септември 41, бл. 1, ет. 1, ап. 2, срещу Кина
Георгиева Колева, Добрич, ул. Хаджи Димитър 14,
вх. А, ет. 4, ап. 8; Златан Василев Златев, Добрич,
ул. Хаджи Димитър 14, вх. А, ет. 4, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 000231/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1395/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Марийка М. Янчева, Варна, ул. Макгахан 13;
Станка М. Минчева, Варна, ул. Адмирал Грейг 22;
Пройка М. Петракиева, Варна, ул. Емона 1; Михаил
Георгиев Михайлов, Варна, ул. Емона 5; Емилия
Георгиева Михайлова, Варна, ул. Емона 5; Венка
Ангелова Христова, Варна, ул. Емона 5, срещу Миглена Петкова Поролиева чрез адвокат Димитринка
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Костелянчик, Варна, ул. Братя Шкорпил 28; Георги
Димитров Поролиев чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, ул. Братя Шкорпил 28.
Трето гражданско отделение, 000258/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1453/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Рудник
Трояново 1, с. Трояново, област Стара Загора, срещу
Живко Димитров Желев, Стара Загора, ул. Любен
Каравелов 82, вх. А, ет. 3, ап. 33.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002924/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от ЕТ Александър Асенов Домбов с фирма
„Домби Сейл – Александър Домбов“ – Златоград,
чрез адвокат Красимир Гочев, Златоград, област
Смолян, адвокатска кантора: ул. Стефан Стамболов
20, срещу „Горубсо – Златоград“ – АД, Златоград,
ул. Стефан Стамболов 2.
Четвърто гражданско отделение, 002966/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 494/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанаска Борисова Мерджанова, с.
Катуница, община Садово; Атанаска Костадинова
Мерджанова, с. Катуница, община Садово; Иван
Костадинов Мерджанов, с. Катуница, община Садово, срещу Черешка Иванова Колева чрез адвокат Мария Иванова, Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ
Обединител 52.
Четвърто гражданско отделение, 000484/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1138/2003 по описа на Окръжен съд София, подадена от „Вестранс“ – ООД, София, чрез адвокат
Васил Лазаров и адвокат Антон Кузманов, съдебен
адрес София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, ст. 325,
срещу Иван Даков Тодоров, с. Скравена, ул. Любен
Каравелов 14А; Тодор Иванов Тодоров, с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А; Димчо Георгиев
Тодоров, с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А;
Младен Георгиев Тодоров, с. Скравена, ул. Любен
Каравелов 14А.
Четвърто гражданско отделение, 001711/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2005 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Димитър Николов Върбанов, Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 1Б, вх. 4, срещу Николай Кръстев
Върбанов чрез адвокат Атанас Тасков и адвокат
Евгений Мосинов, съдебен адрес Бургас, ул. Шейново 9, вх. Б, ет. 1, ап. ляв; Тодор Кръстев Върбанов
чрез адвокат Атанас Тасков и адвокат Евгений
Мосинов, съдебен адрес Бургас, ул. Шейново 9,
вх. Б, ет. 1, ап. ляв.
Четвърто гражданско отделение, 001826/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
477/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Стоян Иванов Стоянов чрез адвокат Тихомир
Янчев, съдебен адрес Варна, ул. Велико Христов
37 – 39; Теодора Радева Стоянова чрез адвокат
Тихомир Янчев, съдебен адрес: Варна, ул. Велико
Христов 37-39, срещу Мюсюлманско изповедание –
София, чрез адвокат Калина Славкова, София, бул.
Евлоги Георгиев 32, ет. 3, ап. 16.

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

Четвърто гражданско отделение, 001908/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
129/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Емил Милков Колев чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34 ;
Ферде Халилова Ходжова чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34 ;
Кадрие Халилова Ходжова чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34 ;
Фатме Халилова Куцлева чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34 ;
Фатме Салихова Хавальова чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34 ;
Веселин Севдалинов Куцлев чрез адвокат Богдана
Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Държавно лесничейство – гр. Доспат, и страна
държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19; председателят на Държавната
агенция по горите, София, бул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение, 001936/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2097/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, срещу Димитър Димитров
Щерев чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул.
Йоаким Груев 38, ет. 2 ; Божана Петрова Генова
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2 ; Невена Петрова Барбудова чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001987/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
667/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Мара Панайотова Кирчева, Варна, ул. Фредерик
Шопен 14, срещу Красимира Иванова Маринова чрез
адвокат Никола Първанов, Балчик, област Добрич, и
трето лице Атанас Щерев Атанасов, Балчик, област
Добрич, ул. Дионисополис 3, вх. Б, ет. 2 ; Елена
Щерева Димитрова, София, ул. Евлоги Георгиев 74,
ет. 2 ; Жана Щерева Филипова, Варна, ул. Тича 1.
Четвърто гражданско отделение, 000573/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1146/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Николай Ненов Ненов чрез адвокат
Стефан Дюлгеров, съдебен адрес Варна, ул. Христо
Попович 9, срещу Александър Ненов Ненов, Варна,
ул. Цар Асен 33, вх. Б, ет. 4 ; Ненчо Николов Ненов, с. Златина, област Варна ; Недялка Георгиева
Ненова, с. Златина, област Варна.
НА 11.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000765/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/20 08 по описа на А пелативен съд Варна,
подадена от Петко Тодоров Янков чрез адвокат
Милена Русева с адрес Варна, бул. Мария-Луиза
23А; „Чакъров“ – ООД, чрез адвокат Желимир
Петров Ялнъзов с адрес Варна, ул. Граф Игнатиев
17, срещу „Варна Меритайм“ – ООД, чрез адвокат
Георги Борисов Амуджиев с адрес Варна, ул. Граф
Игнатиев 17.
Второ търговско отделение, 000838/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Славяна“ – АД, чрез адвокат
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Любомир Ненов със служебен адрес Плевен, ул.
Д. Константинов 23, ет. 2, стая 216, срещу „Плевен
инженеринг“ – АД, Плевен, ул. Дойран 148.
Второ търговско отделение, 000037/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Антоанета Недева Русева чрез адвокат
Г. Найденова, Сливен, ул. Цар Освободител 47,
срещу Иванка Стойчева Койчева, чрез адвокат
Валерия Градинарска с адрес, Бургас, ул. Гурко
9, ет. 5; Желязко Стоянов Койчев чрез адвокат
Валерия Градинарска с адрес Бургас, ул. Гурко 9,
ет. 5; Коста Георгиев Русев, Сливен, ул. Цар Освободител 47; Елена Костова Жечева, Сливен, ул.
Гео Милев, бл. 17, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Георги Костов
Русев, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 31, вх. В, ет. 4, ап. 2.
Второ търговско отделение, 000052/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
159/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Министерството на отбраната със съдебен
адрес Варна, Поделение 34400, ул. Преслав 16, срещу
„Сдружение на спортни клубове Черно море“, Варна,
ул. Н. Вапцаров 9; „Сдружение на спортни клубове
Черно море“ чрез адвокат Светлана Цанкова и адвокат Расослав Ралчев, Варна, ул. Шейново 14, ет. 1.
Второ търговско отделение, 000121/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 237/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Зърнени храни“ – ЕООД, в несъстоятелност, чрез
синдика Красимир Колев, Карлово, ул. Иван Вазов
21, срещу Централен кооперативен съюз, София,
ул. Г. С. Раковски 99.
Второ търговско отделение, 000141/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 411/2008
по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от
„Астра 33“ – ООД, чрез адвокат Н. Стоянова със
съдебен адрес Хасково, ул. Христо Ботев 1, стая
416, срещу Димитър Костадинов Андинов, Хасково,
бул. Съединение 39, вх. А, ет. 3, ап. 14; Иванка
Янкова Андинова, Хасково, бул. Съединение 39,
вх. А, ет. 3, ап. 14.
Второ търговско отделение, 000226/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Елит български имоти“ – ЕООД, чрез
адвокат Анни Антонова Георгиева със съдебен
адрес Варна, бул. Владислав Варненчик 277, адм.
сграда „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 21, срещу ЕТ
Георги Хараламбиев Сивков с фирма „Георги Хараламбиев Сивков“ чрез адвокат Георги Николов
с адрес, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2, стая 101.
Второ търговско отделение, 000268/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
486/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу ЕТ Рада Манева
Величкова с фирма „Динамик – Рада Величкова“
чрез адвокат Иван Няголов със съдебен адрес Велико Търново, ул. Васил Левски 27В.
Второ търговско отделение, 000409/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от „Риба Комерс“ – АД, Бургас, ул. Мара Гидик 17,
срещу ЕТ Кънчо Славчев Тодоров с фирма „Кулинан – Кънчо Тодоров“, Сливен, кв. Българка 34-Б-2.
Второ търговско отделение, 000261/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1917/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Национален институт за изследване на
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вино и спиртни напитки“ – ЕООД, София, бул.
Цар Борис ІІІ № 134, срещу „София – БТ“ – АД,
чрез адвокат Велислав Велев, София, ул. Алабин
33, ет. 3, к. 334.
НА 14.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002673/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от „Промишлена енергетика“ – АД, Ямбол, чрез
адвокат Ана Янузова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 202 – съдебен адрес, срещу Стефан
Йорданов Кисьов чрез адвокат В. Кавалджиева,
Ямбол, ул. Чепеларе 27.
Първо гражданско отделение, 002734/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
582/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Мадара“ – АД, Шумен, бул. Мадара 1,
срещу „ТИАТ“ – АД, Шумен, чрез адвокат Галин
Терзийски, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
офис 21 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 003409/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2228/2004 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лилия Борисова Белинска, София, ж.к.
Младост 1, бл. 81, вх. Е, ап. 124; Лилия Борисова
Белинска чрез адвокат Христомира Тодорова и
адвокат Борислав Несторов, София, бул. Васил
Левски 23, ет. 2, ап. 6, Адвокатско дружество „Чернева и партньори“, срещу Зина Самуилова Петрова,
Сливен, ул. Драган Цанков 1, вх. Б, ап. 5; Михаил
Мариянов Петров, Сливен, ул. Драган Цанков 1,
вх. Б, ап. 5; Христо Радославов Радев, София, ж.к.
Люлин, бл. 014, ет. 5, ап. 87.
Първо гражданско отделение, 003446/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Професионална гимназия по строителство
и архитектура, Пазарджик, ул. Кочо Честименски
33, срещу Виталий Владимирович Пономарев (Пономарьов), Пазарджик, бул. Христо Ботев 7, вх. Б,
ет. 5, ап. 20.
Първо гражданско отделение, 002346/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2473/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодор Николаев Гергов чрез адвокат Иван
Медарев, София, ул. Граф Игнатиев 34, вх. Б, ет. 3,
ап. 5, срещу Стоянка Савева Стоянова, София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Кочо Честименски, бл. 191,
вх. В, ет. 5, ап. 61.
Първо гражданско отделение, 002911/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 223/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Георги Росенов Златков, с. Орехово,
област Смолян; Георги Росенов Златков чрез адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев
25А – съдебен адрес; Георги Борисов Златков, с.
Орехово, област Смолян; Георги Борисов Златков
чрез адвокат Недка Пакулева, Чепеларе, ул. Васил
Дечев 25А – съдебен адрес, срещу Държавно лесничейство, с. Хвойна, област Смолян; Национално
управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2;
Общинска служба „Земеделие и гори“ – гр. Чепеларе, област Смолян.
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Първо гражданско отделение, 003489/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3662/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Красимир Василев Вълев чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25; Комисията за разкриване на документи и установяване на
принадлежност към бившата Държавна сигурност
или бившото Разузнавателно управление на Генералния щаб (в ликвидация), София, ул. Раковски 102.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002328/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4237/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емил-Юли Емилов Рашев чрез адвокат
Д. Стефанов със съдебен адрес София, бул. Цар
Освободител 8; Лучиана Рашкова Симеонова чрез
адвокат Д. Стефанов със съдебен адрес София, бул.
Цар Освободител 8, срещу Акционерно дружество
„Българска фотография“, София, ул. Гладстон 54.
Второ гражданско отделение, 002460/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1540/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Стоянова Миланова чрез адвокат Иван Йовчев, София, ул. Ивайло 29, ап. 1,
срещу държавата, представлявана от министъра на
финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.
Второ гражданско отделение, 002688/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тодор Дечев Тодоров, Димитровград, ул.
Иван Вазов 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу „Български
държавни железнци“ – ЕАД, Поделение за товарни
превози – Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 003164/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от „Грейфрайърс България“ – ЕООД, с. Болярско,
област Ямбол, ул. Лилия 1, срещу Божидар Калинов
Калинов, Сливен, ул. Генерал Столетов 41.
Второ гражданско отделение, 003579/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4567/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Димитрова Ваклинова чрез
адвокат Десислава Бозева със съдебен адрес София,
ул. Позитано 37, ет. 1; Александър Иванов Кюркчиев, София, Младост 1, бл. 30А, вх. Б, ет. 3, ап. 28.
Второ гражданско отделение, 004013/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 430/2007 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Лидия Иванова Иванова чрез адвокат
Христо Ценков Христов, София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 3, кантора 326; Румен Крумов Иванов
чрез адвокат Христо Ценков Христов, София, ул.
Алабин 33, вх. А, ет. 3, кантора 326; Ена Крумова
Григорова чрез адвокат Христо Ценков Христов,
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, кантора 326,
срещу Кръстан Тодоров Стоянов, с. Делян, община
Божурище, област София.
Второ гражданско отделение, 004345/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1061/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
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подадена от „Бутед“ – АД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Цар Калоян 166, чрез
адвокат Л. Цветков със съдебен адрес Бургас, ул.
Гурко 7а, ет. 1; „Екоклима“ – АД, Бургас, ул. Одрин
3; „Климакомфорт инженеринг“ – АД, Бургас, ул.
Одрин 3, срещу Светослав Ангелов Катърджиев
чрез адвокат Снежина Маджарова със съдебен
адрес Бургас, ул. Цар Симеон І № 66, ет. 2; Диана
Николова Петрова чрез адвокат Снежина Маджарова със съдебен адрес Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 66, ет. 2; Драгослав Иванов Митев чрез адвокат
Снежина Маджарова със съдебен адрес Бургас, ул.
Цар Симеон І № 66, ет. 2; Цанка Иванова Василева
чрез адвокат Снежина Маджарова със съдебен адрес Бургас, ул. Цар Симеон І № 66, ет. 2; Василка
Николова Стефанова чрез адвокат Снежина Маджарова със съдебен адрес Бургас, ул. Цар Симеон І
№ 66, ет. 2; Кръстинка Иванова Коева чрез адвокат
Снежина Маджарова със съдебен адрес Бургас, ул.
Цар Симеон І № 66, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 005104/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от „Обединена българска банка“ – АД, Ловеч, пл.
Г. М. Димитров 1, срещу Стефка Велкова Баева,
Ловеч, ж.к. Младост, бл. 321, вх. Д, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000262/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
621/2004 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Марица“ – АД, Симеоновград, ул.
Никола Петков 18, срещу Мария Панчева Керелова, София, ул. Хайдушка поляна 18, бл. 2, вх. А,
ет. 3, ап. 5; Димитър Стефанов Панчев, Бургас, к-с
Славейков, бл. 11, вх. 2, ет. 10, ап. 26; Димитър
Стефанов Панчев чрез адвокат Момчил Попсавов,
Пловдив, ул. Бетовен 12, ет. 2; Веселина Ангелова
Панчева-Костова, Пловдив, ул. Росен 13; Веселина
Ангелова Панчева-Костова чрез адвокат Михаил
Попсавов, Пловдив, ул. Бетовен 12, ет. 2; Димитрина
Дончева Панчева чрез адвокат Момчил Попсавов,
Пловдив, ул. Бетовен 12, ет. 2; Жаклина Панчева
Панчева чрез адвокат Момчил Попсавов, Пловдив,
ул. Бетовен 12, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 002314/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
927/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от „Плевен филм – 99“ – АД, чрез адвокат Мария
Кънова, Плевен, ул. Д. Константинов 37, ет. 2, офис
5, срещу „Нестандартно оборудване“ – ЕООД, чрез
адвокат Валери Кузев, Плевен, ул. Алеко Константинов 3, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 002413/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1084/2006 по описа на ВКС, подадена от Лазар
Иванов Ликов чрез адвокат Светла Цветкова със
съдебен адрес Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, ет. 3; Петко Атанасов Йочков
чрез адвокат Светла Цветкова със съдебен адрес
Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 52,
вх. В, ет. 3; Иванка Илиева Йочкова чрез адвокат
Светла Цветкова със съдебен адрес Пловдив, бул.
Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, ет. 3; Таня
Петкова Ликова чрез адвокат Светла Цветкова
със съдебен адрес Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, ет. 3, срещу Божанка
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Петрова Арнаудова, гр. Съединение, ул. Плиска
1; Божанка Петрова Арнаудова чрез адвокат Тихомир Божинов, Пловдив, бул. Цар Борис Трети
Обединител 33, ет. 1, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 002449/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Райчо Илиев Кетев, с. Момчиловци, община
Смолян, срещу Общинска служба „Земеделие и
гори“, Смолян; Държавно лесничейство – Пампорово, Пампорово; Държавно лесничейство, Смолян;
Регионално развитие на горите, Смолян.
Трето гражданско отделение, 005347/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1361/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ингрид Петрова Баракова чрез адвокат
Катя Попова, София, Търговски дом, стая 145, срещу
Александър Крумов Ралев, София, ж.к. Младост
1, бл. 29А, вх. В, ет. 6, ап. 35; Александър Крумов
Ралев чрез адвокат Нина Седефова, София, ул. 6
септември 13, ап. А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 001208/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4204/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодор Николов Караваневски, София, ул.
Янко Сакъзов 54, срещу Кирил Георгиев Стоянов
чрез адвокат Десислава Иванова-Ауак със съдебен
адрес София, ул. Бачо Киро 17, партер.
Трето гражданско отделение, 001402/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Велин Менков Терзиев, Доспат, ул. Малтепе 33,
срещу Държавно лесничейство, Доспат, и страна
председателят на Държавната агенция по горите,
София, бул. Христо Ботев 55; Министерство на
регионалното развитие и благоустройството чрез
Областен управител – Смолян.
Трето гражданско отделение, 000188/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Венетка Митева Галова, Русе, ул. Вардар 40,
срещу Марина Валентинова Галова чрез адвокат
Владислав Велев, Русе, ул. Александровска 71.
Трето гражданско отделение, 000472/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3760/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Владо Стойнев Стоянов чрез адвокат
Людмила Тришкан, София, ул. Ангел Кънчев 29,
вх. Б, срещу Йордан Димитров Стойнев чрез адвокат
Юлия Роджери, София, ул. Уилям Гладстон, ет. 1,
к. 7; Ценка (Цветанка) Димитрова Макрева чрез
адвокат Юлия Роджери, София, ул. Уилям Гладстон 60, ет. 1, к. 7; Димитър Стоянов Димитров,
с. Пасарел, област София, ул. Бел камън 3; Петър
Велинов Стойнев чрез адвокат Юлия Роджери,
София, ул. Уилям Гладстон 60, ет. 1, к. 7; Иван
Стефанов Григоров, София, кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 7, бл. 3, вх. А; Михаил Стефанов
Григоров, Ловеч, ж.к. Младост, бл. 301, вх. Б, ет. 1,
ап. 3; Петър Христов Маринов чрез адвокат Юлия
Роджери, София, ул. Уилям Гладстон 60, ет. 1, к.
7; Димитър Владов Стойнев, с. Долни Пасарел,
ул. ВЕЦ – Пасарел 7; Добрена Владова Иванова,
София, кв. Малашевци, ул. Березина 16.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003087/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1078/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Емилия Борисова Давчева, София, ж.к.
Разсадника, бл. 13, вх. А, ап. 29, срещу Национален
институт за изследване и контрол на вината, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 134.
Четвърто гражданско отделение, 003141/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 48/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Емил Йорданов Георгиев, София, кв.
Симеоново, ул. Златен век 8, срещу Пена Вълкова
Александрова, с. Старо село, област Ловеч, община Троян, ул. Ралчевска 13; Дена Петрова Лилова,
Троян, ул. Ген. Карцов 20; Велина Докова Краева
чрез адвокат Красимир Немски, Троян, адвокатска
колегия; Илия Краев Лилов, с. Голяма Желязна,
област Ловеч.
Четвърто гражданско отделение, 000663/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
574/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Потребителна кооперация „Струмешница“ със съдебен адрес Благоевград, ул. Тодор
Александров 45 – адвокат Лена Сандъкчиева, срещу
Валери Димов Ламбрев, Петрич, ул. България 55;
Станка Димитрова Попова, Петрич, ул. България
55; Милка Илиева Ламбрева, Петрич, ул. България
55; Потребителна кооперация „Струмешница“ със
съдебен адрес Благоевград, ул. Тодор Александров
45 – адвокат Лена Сандъкчиева.
Четвърто гражданско отделение, 002758/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1566/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, София, ул. Московска 33;
Богдана Иванова Менцел, София, бул. Бр. Бъкстон
27, бл. 40, вх. А, ап. 5; Ана Йосифова Николова,
София, бул. Бр. Бъкстон 27, бл. 40, вх. А, ап. 10;
Мирослав Йосифов Менцел, София, бул. Бр. Бъкстон 27, бл. 40, вх. Б, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 003800/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Никола Димов Ненов, Карлово, ул. Калофер
Войвода 10, срещу Община Карлово, Карлово, ул.
Петко Събев 1, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 004707/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 32/2008 по опи
са на Окръжен съд Пловдив, подадена от Георги
Иванов Глухов, с. Косово, област Пловдив, ул. 1
№ 123, срещу Държавно лесничейство – Асеновград,
чрез представляващ Георги Кирилов Василев, Асеновград, област Пловдив, ул. Ал. Стамболийски 25;
Общинска служба „Земеделие и гори“ – Асеновград,
област Пловдив, ул. Железарска 5; Регионална дирекция по горите – Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Четвърто гражданско отделение, 004765/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 2631/2006 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Виктория Стефанова Пандова-Оденвалд чрез адвокат
Маргарита Рангелова, София, ул. Гладстон 9, ет. 2;

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Кристина Милчева Йорданова чрез адвокат Светлана
Димитрова, София, ул. Д. Белишки, бл. 4, ап. 24,
срещу Милчо Йорданов Цацов чрез адвокат Светлана
Димитрова, София, ул. Д. Белишки, бл. 4, ап. 24.
Четвърто гражданско отделение, 000126/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2008 по описа на Камара на частните изпълнители, подадена от Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1, срещу Иван Тодоров Чолаков, София, ул. Алабин 40, ет. 2; Йосиф Мирьов
Деянов, Дулово, ул. Шуменско шосе 15; ЕТ Андрей
Христов Маринов с фирма „Денис 2000 – Андрей
Христов“, с. Черник, област Силистра.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000211/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4183/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД,
представлявано от Недялко Чандъров и Мишел
Каленс, София, ул. Г. Бенковски 3, срещу Зойка
Томова Кронева, София, ул. Енос 10, ет. 4, ап. 7;
Зойка Томова Кронева чрез адвокат Емилия Станева, София, ул. Позитано 3, ет. 1, к-ра 152.
Първо търговско отделение, 000346/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Слънчев бряг“ – АД, представлявано
от Малина Стратиева, к. к. Слънчев бряг, област
Бургас; „Слънчев бряг“ – АД, чрез адвокат Мима
Иванова, Бу ргас, ул. Гладстон 1, ет. 1, срещу
„Севериан – Балатон“ – ООД, представл явано
от Екатерина Личева, к. к. Слънчев бряг, област
Бургас, х-л Балатон; „Севериан – Балатон“ – ООД,
чрез адвокат Милена Личева, София, ул. Родопски
извор 26, ет. 6, ап. 17.
Първо търговско отделение, 000409/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2045/2007
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Транскибернетика“ – АД, представлявано от Таня
Петрова Георгиева, Стара Загора, бул. Славянски 45;
„Транскибернетика“ – АД, представлявано от Таня
Петрова Георгиева чрез адвокат Мариян Абрашев,
София, ул. Три уши 8, Административна сграда,
ет. 4, срещу „Албамед“ – ООД, представлявано от
Васил Методиев Николов, София, бул. Мария-Луиза
95; „Албамед“ – ООД, представлявано от Васил
Методиев Николов чрез адвокат Ирен Цановска,
София, ул. Кърниградска 7, ет. 3, ап. 7; „Линде Газ
България“ – ЕООД, София, бул. Искърско шосе 2.
НА 15.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005385/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3646/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мария Аргилова Александър чрез адвокат
Копринкова, София, Търговски дом, ул. Алабин
33, вх. А, ет. 2, кантора 237, срещу Ивайло Рачев
Игнатов чрез адвокат Манчев, София, Търговски
дом, кантора 406.
Първо гражданско отделение, 003048/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2176/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Държавно предприятие „Строителство и
възстановяване“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
срещу Светлана Дончева Каракачанова чрез адвокат
Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55.
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Първо гражданско отделение, 004327/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
764/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Българска гъба“ – ЕООД, представлявано
от адвокат Г. Гонев – синдик, с. Златитрап, област
Пловдив, гара „Т. Каблешков“, срещу Централен
кооперативен съюз, София, ул. Г. С. Раковски 99.
Първо гражданско отделение, 005142/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Павел Методиев Павлов чрез адвокат
Белчева, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, срещу
Община Белово чрез адвокат Попова, Пазарджик,
ул. Хан Крум 1.
Първо гражданско отделение, 005028/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 4857/2003 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Димитрова Тотева чрез адвокат Фурнаджиева,
София, ул. Раковски 88; Роза Евтимова Стоянова
чрез адвокат Тодорова, София, бул. Витоша 4, ет. 4,
офис 407; Агница Евтимова Георгиева-Порфирова
чрез адвокат Маринов, София, ул. Стефан Малинов,
бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 9, срещу Тодор Димитров
Илиев чрез адвокат Сидерова, София, бул. Витоша
1А, кантора 401.
Първо гражданско отделение, 000064/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
762/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Невена Владимирова Димова чрез адвокат
Колев, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, кантора
324, срещу Стоян Николов Григоров чрез адвокат
Койчева, София, бул. Витоша 1, вх. А, ет. 1, офис 143.
Първо гражданско отделение, 000235/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Красимир Петков Желев чрез адвокат
Кордов, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 67, ет. 1,
ап. 2, срещу Дияна Петкова Куртева чрез адвокат
Андреева, Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64, ап. 2,
кантора 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003440/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2888/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Мототехника – 1964“ – ООД, чрез
адвокат Владимир Златев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 2, стая 12, срещу Йордан Атанасов Костадинов чрез адвокат Красимир Михайлов,
съд. адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2, офис 4;
Мария Василева Русева чрез адвокат Красимир
Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2,
офис 4; Иванка Василева Крушкова чррез адвокат
Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва
6, ет. 2, офис 4; Мария Атанасова Хубенова чрез
адвокат Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив,
ул. Драва 6, ет. 2, офис 4; Йордан Аврамов Делев
чрез адвокат Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2, офис 4; Атанас Йорданов
Делев чрез адвокат Красимир Михайлов, съд. адрес
Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2, офис 4; Рахни Георгиев
Зехтински чрез адвокат Красимир Михайлов, съд.
адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2, офис 4; Йордан
Георгиев Зехтински чрез адвокат Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2, офис 4;
Димитър Аргиров Аргиров чрез адвокат Красимир
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Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва 6, ет. 2,
офис 4; Михаил Аргиров Михайлов чрез адвокат
Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив, ул. Драва
6, ет. 2, офис 4; Любка Стефанова Костова чрез
адвокат Красимир Михайлов, съд. адрес Пловдив,
ул. Драва 6, ет. 2, офис 4.
Трето гражданско отделение, 005245/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2454/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Министерство на образованието и науката,
София, бул. Княз Дондуков 2 А, срещу Пенка Енчева
Белчева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3.
Трето гражданско отделение, 005259/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Феим Якубов Хайров, гр. Златарица, област
Велико Търново, и чрез адвокат Нелия Маринова;
Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б, ап. 10, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“ – с. Борино,
област Смолян; Община – с. Борино, област Смолян; Регионално управление на горите – Смолян;
Държавно лесничейство – с. Борино, област Смолян.
Трето гражданско отделение, 003306/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Юсуф Мусов Бузгов, с. Нова Бяла река, област
Шумен, ул. Бузлуджа 11, срещу Али Алиев Кимов,
с. Нова Бяла река, област Шумен; Емине Ибрахимова Кимова, с. Нова Бяла река, област Шумен.
Трето гражданско отделение, 003718/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
27/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена
от Марио Тодоров Станоев чрез адвокат Антони
Д. Стефанов, София, ул. Екзарх Йосиф 28; Лъчезар
Тодоров Становев чрез адвокат Антони Д. Стефанов,
София, ул. Екзарх Йосиф 28, срещу „МК“ – ЕООД
(в ликвидация), София, ул. Тинтява 122.
Трето гражданско отделение, 003759/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стефан Иванов Станев, Варна, ул. Братя Миладинови 48в; Красимира Маринова Станева, Варна,
ул. Братя Миладинови 48в, срещу Тодор Бориславов
Драмов чрез адвокат Владимир Данев, Варна, ул.
Страхил Войвода 14.
Трето гражданско отделение, 004417/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
591/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Васвия Мехмедова Джувалекова чрез адвокат
Стоян Димитров Марев със съдебен адрес Смолян
бул. България 7; Светла Атанасова Макова чрез
адвокат Стоян Димитров Марев, съдебен адрес
Смолян, бул. България 7; Асен Атанасов Джувалеков чрез адвокат Стоян Димитров Марев, съдебен
адрес Смолян, бул. България 7; Анелия Красимирова Димитрова чрез адвокат Стоян Димитров
Марев, съдебен адрес Смолян, бул. България 7;
Мартин Красимиров Димитров чрез адвокат Стоян Димитров Марев, съдебен адрес Смолян, бул.
България 7, срещу Асан Салимехмедов Юренски,
с. Вайкова лъка, община Рудозем, област Смолян;
Мехмед Асанов Добревски, с. Вайкова лъка, община
Рудозем, област Смолян; Ахмед Хайриев Халилов,
с. Вайкова лъка, община Рудозем, област Смолян.
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Трето гражданско отделение, 001767/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Сервет Асан Курд, Добрич, ул. Боряна 2,
вх. А, ап. 6, срещу Осман Ембиев Курд, с. Ляхово,
област Добрич; Муртаза Хасанов Алиев, Балчик,
ул. Ивайло 3; Али Хасанов Алиев, Балчик, ул.
Ивайло 3; Дервиш Хасанова Велиева, с. Овчарово,
област Добрич; Шабан Ембиев Мехмедов, с. Ляхово,
област Добрич, и чрез процесуален представител
Спас Светославов Спасов – Добрич; Юлия Найденова Михайлова, с. Ляхово, област Добрич, и
чрез процесуален представител Спас Светославов
Спасов – Добрич; Юсеин Ембиев Курдов, с. Ляхово, област Добрич, и чрез процесуален представител Спас Светославов Спасов – Добрич; Ресмие
Ембиева Мехмедова, с. Ляхово, област Добрич, и
чрез процесуален представител Спас Светославов
Спасов – Добрич.
Трето гражданско отделение, 001823/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 473/2007 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Илтекс“ – ЕООД, Варна, ул. Алеко
Константинов 13, ет. 2, офис 4, с. а., срещу Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1,
и трето лице Станислава Дамянова Янкова чрез
адвокат Тихомир Горанов, Варна, ул. Драгоман
32, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София.
Трето гражданско отделение, 001835/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1631/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Виолета Ценкова Папарчева, София, ул.
Цветан Радославов 46, вх. А, ап. 9, срещу Тодорка
Евлогиева Божилова чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов
73, ет. 3, ап. 5; Златан Александров Златанов чрез
адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Спас Петров
Златанов чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5;
Гина Миланова Божилова чрез адвокат Мирела
Станкова, съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Мария Стоилова Боянска чрез
адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Ангел Стоянов
Златанов чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5;
Марияна Ангелова Златанова чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София, ул. Любен
Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Еленка Александрова
Василева чрез адвокат Мирела Станкова, София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Кирил Владов
Добрев чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5;
Виолета Владимирова Данкова чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София, ул. Любен
Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Златка Владимирова
Сотирова чрез адвокат Мирела Станкова, съдебен
адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5;
Боянка Делчева Стоянова чрез адвокат Мирела
Станкова, съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Симеона Делчева Сеизова чрез
адвокат Мирела Станкова, съдебен адрес София,
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5; Мария Неделчева Иванова чрез адвокат Мирела Станкова,
съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 73,
ет. 3, ап. 5; Венета Горянова Стоянова, Банкя,
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ул. Янтра 18; Горян Кирилов Стоянов, Банк я,
ул. Янтра 18; Спас Величков Стоянов, Банкя, ул.
Янтра 18; Агна Велинова Хаджииванова, София, кв.
Волуяк, ул. Маргарита 7; Стела Велинова Пенева,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 117, вх. А, ет. 4;
Надежда Боянова Керефеин, Банкя, ул. Христо
Смирненски 12; Параскева Боянова Димитрова,
Банкя, ул. Христо Смирненски 12; Лиляна Велич
кова Михайлова, София, ж.к. Младост, бл. 205,
вх. 5, ет. 3, ап. 78; Тодорка Борисова Кръстева,
Банкя, ул. Методи Иванов 17; Стефанка Йорданова
Каймаканова, Банкя, ул. Методи Иванов 17; Пенка
Георгиева Жекова, Банкя, ул. Космонавт 1; Лидия
Стефанова Григорова, София, ул. Проф. А. Митов
10; Никола Стефанов Николов, София, ул. Дунав
27, ет. 1; Спаска Димитрова Нешева, Банкя, ул.
Варна 161; Даниел Стоилов Златанов, Банкя, ул.
Варна 161.
Трето гражданско отделение, 001896/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2526/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мария Димитрова Йотова-Дамянова,
Пловдив, бул. Цар Борис Трети – Обединител 52,
вх. В, ет. 2, ап. 10, срещу Никола Иванов Дамянов,
Пловдив, бул. Санкт Петербург 1, ет. 6, ап. 35; Невена
Иванова Дамянлиева, Пловдив, ул. Славянска 64
(къща); Иван Николов Дамянов, Пловдив, бул. Цар
Борис Трети – Обединител 52, вх. В, ет. 2, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 000195/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
455/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Благовест Николов Коджаниколов чрез
адвокат Стефан Гинев, Хасково, ул. Преслав 32а,
срещу „Неохим“ – АД, Димитровград, ул. Химкомбинатска 3.
НА 16.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002317/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тодорка Димитрова Папазова чрез
адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Донка Александрова Папазова чрез
адвокат Ир. Молерова, София, ул. Граф Игнатиев
45, ет. 1; Богдана Ботева Караиванова чрез адвокат
Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез адвокат Молерова,
София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез адвокат Молерова, София,
ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1, срещу „Севт“ – АД,
чрез адвокат Румяна Бечева, Казанлък, ул. Ген.
Гурко 54, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 002588/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Камелия Миткова Джабарска, Плевен, ул.
Столетов 27, вх. Б, ап. 3, срещу Райна Маринова
Каравасилева чрез адвокат Йонка Янева, Плевен,
ул. Димитър Константинов 12; Цветанка Маринова Михайлова чрез адвокат Й. Янева, Плевен, ул.
Димитър Константинов 12; Юли Маринов Петков
чрез адвокат Й. Янева, Плевен, ул. Димитър Константинов 12.
Първо гражданско отделение, 003417/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 2835/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Милко Петров Сиромашки чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Ивка Генова Сиромашка чрез
адвокат К. Андреев, Пловдив, ул. Р. Даскалов 48,
ет. 1, офис 111, срещу Андрей Иванов Сиромашки,
Пловдив, ул. Букет 6.
Първо гражданско отделение, 003841/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2340/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ „Пио-1 Пламен Петков“ чрез адвокат
Радостина Константинова, София, ул. Арабин 48,
срещу Евелина Евгениева Даскалова, София, ж.к.
Надежда 2, бл. 231, вх. В, ет. 4, ап. 30; Веселин
Евгениев Даскалов, София, ж.к. Надежда 2, бл. 231,
вх. В, ет. 4, ап. 30; Борис Георгиев Македонски чрез
адвокат Георги Хорозов, София, бул. Т. Александров
14, хотелски комплекс „Анел“.
Първо гражданско отделение, 004001/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 955/2006 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Белгин Юсеин Мехмед лично и като
законен представител на Хатмегюл Хасан Мехмед
чрез адвокат Л. Цветков, Хасково, ул. Бригадир
21, вх. А, ет. 2, срещу „Мина Черно море“ – ЕАД,
чрез адвокат П. Владикова, Бургас, ул. Шейново
24, ет. 3, офис 26.
Първо гражданско отделение, 004849/2008 по
описа на пето гражданско на ВКС, по касационна
жалба срещу решението по гр. дело 71/2008 по опи
са на Окръжен съд Сливен, подадена от Димитър
Тодоров Андонов чрез адвокат Долапчиева, Сливен,
ул. Великокняжевска 12; Митка Динева Андонова
чрез адвокат Долапчиева, Сливен, ул. Великокняжевска 12, срещу Димитрина Тодорова Стоянова,
с. Тополчане, област Сливен, ул. Българка 3.
Първо гражданско отделение, 000023/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1255/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Милка Стоилова Найденова чрез адвокат Евлогиева, София, ул. Позитано 8, ет. 3, срещу Елисавета
Виденова Тошева чрез адвокат Людмил Дамянов,
София, бул. Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24.
Първо гражданско отделение, 000552/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
764/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Руси Желязков Ексаров чрез адвокат Елена
Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А,
офис 1, срещу Атанас Георгиев Димитров чрез
адвокат Юлиана Генчева, Сливен, ул. Раковска 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003351/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1586/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Колю Манов Колев чрез адвокат
Д. Петров, Варна, адвокатска колегия; Мария
Григорова Парашкевова чрез адвокат Д. Петров,
Варна, адвокатска колегия, срещу Мара Георгиева
Шулюшева чрез адвокат Зв. Стоянова, Варна, бул.
Вл. Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Георги Стоянов
Димитров чрез адвокат Зв. Стоянова, Варна, бул.
Вл. Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Калинка Йорданова
Томашевска чрез адвокат Зв. Стоянова, Варна, бул.
Вл. Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Стоян Михайлов
Проданов чрез адвокат Зв. Стоянова, Варна, бул.
Вл. Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Димитър Стоянов
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Димитров чрез адвокат Зв. Стоянова, Варна, бул.
Вл. Варненчик 16А, ет. 3, ап. 9; Роза Димитриевна
Булишева, Варна, ул. Найден Геров 35.
Трето гражданско отделение, 001882/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2529/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Григорова Костова чрез адвокат Л.
Панайотова, София, бул. Витоша 81, ет. 3, ап. 12;
Валентина Илиева Мазнейкова чрез адвокат К.
Иванова, София, бул. Скобелев 6, ет. 1; Христо
Димитров Мазнейков чрез адвокат К. Иванова,
София, бул. Скобелев 6, ет. 1, срещу Вяра Иванова
Атанасова, София, ул. Проф. Асен Златаров 6.
Трето гражданско отделение, 001985/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2002 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Захари Йорданов Харизанов, Плевен,
ул. Мир 8, вх. В, ап. 6, срещу Трифон Йорданов
Харизанов, Варна, ж.к. Чайка бл. 21, вх. Б, ет. 2,
ап. 11; Весела Божанова Искренова, София, ж.к.
Сухата река, бл. 84, вх. Е, ет. 4, ап. 9; Иванка Георгиева Илиева, Свищов, ул. Патриарх Евтимий 69,
вх. А, ет. 1, ап. 1; Асен Димитров Асенов, Свищов,
ул. Патриарх Евтимий 69, вх. А, ет. 1, ап. 1; Веска
Димитрова Блажева, с. Морава, област Велико Търново, ул. В. Левски 4; Галина Димитрова Асенова,
Свищов, ул. Патриарх Евтимий 69, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Искра Божанова Шаранкова, с. Клисура,
община Самоков, област София; Леонид Игнатов
Харизанов, с. Сломер, област Велико Търново;
Славка Ангелова Дойчева, Ловеч, ул. П. Волов 11.
Трето гражданско отделение, 002045/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
863/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Василка Мирчева Стоянова, с. Полски,
община Сандански, ул. Иван Козарев 15, срещу Стоян
Николов Стоянов, гр. Сандански, ул. Бистрица 1.
Трето гражданско отделение, 002086/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1292/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петко Димитров Борисов, София,
кв. Филиповци, бл. 79, ет. 4; Петранка Ботева
Илиева, София, ж.к. Овча купел, ул. Барите 125;
Илия Кирилов Илиев, София, ж.к. Овча купел,
ул. Барите 125, срещу Милчо Александров Александров чрез адвокат Н. Бошнакова, София, бул.
Македония 10, вх. 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 002455/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1751/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Симеон Петров Кънев, Варна, ул. Йордан
Йовков, бл. 10, вх. А, ап. 44; Мими Илиева Кънева,
Варна, ул. Йордан Йовков, бл. 10, вх. А, ап. 44,
срещу Цветанка Христова Ганева чрез адвокат Д.
Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А,
ет. 6, ап. 15; Георги Христов Христов чрез адвокат
Д. Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А,
ет. 6, ап. 15; Стоянка Атанасова Николова чрез
адвокат Д. Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий
45, вх. А, ет. 6, ап. 15; Панайот Атанасов Парушев
чрез адвокат Д. Георгиева, Варна, ул. Кирил и
Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15.
Трето гражданско отделение, 002566/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2033/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Златка Димитрова Ботева чрез адвокат А.
Спасов, София, ул. Дякон Игнатий 4; Иван Николов
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Ботев чрез адвокат А. Спасов, София, ул. Дякон
Игнатий 4, срещу Димитър Христов Тодоров чрез
адвокат Н. Налбантов, София, ул. Кузман Шапкарев
4, ет. 2; Джани Евдокиев Гюрков чрез адвокат Н.
Налбантов, София, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 002578/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Васил Костадинов Яръмов чрез адвокат
В. Русева, Смолян, бул. България 3, офис 126;
Мария Костадинова Дмитирова чрез адвокат В.
Русева, Смолян, бул. България 3, офис 126, срещу
Цонка Костадинова Доневска, Смолян, ул. Иван
Карастойков 8А.
Трето гражданско отделение, 002711/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Салих Сюлейманов Куцлев чрез адвокат Б. Печилкова, Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34; Шукри
Сюлейманов Куцлев чрез адвокат Б. Печилкова,
Смолян, НЦ – бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Държавно
лесничейство – Доспат; председателят на Държавна
агенция по горите, София, бул. Христо Ботев 55;
Министерство на регионалното развитие и благо
устройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 000026/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
468/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Илия Йорданов Бицин, Велинград, ул.
Петър Янев 17; Апелативна прокуратура – Пловдив, Пловдив.
НА 17.ХІІ.2009 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004769/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2691/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, срещу Александър
Кирилов Свраков чрез адвокат Светлана Нейкова,
София, ул. 20-и април 19, ет. 2, ап. 6.
Първо гра ж данско отделение, 0 02435/20 08
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 514/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Георги Иванов Карабатев, с.
Момчловци, област Смолян, ул. Момина вода 35,
срещу Държавно лесничейство, Смолян; Община
Смолян, бул. България 12; ОС „Земеделие и гори“,
Смолян, бул. България 12; Регионално управление
на горите, Смолян.
Първо гражданско отделение, 003326/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2007 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Халим Салим Ахмед чрез адвокат Атанас
Желев, Силистра, адвокатска колегия; Пембегюл
Хайрула Ахмед чрез адвокат Атанас Желев, Силистра, адвокатска колегия, срещу Надиля Ариф
Рамадан чрез адвокат Стоянка Желева, Силистра,
ул. Хр. Ботев 2, ет. 4, офис 5; Хайрула Шевкъ Рамадан чрез адвокат Стоянка Желева, Силистра, ул.
Хр. Ботев 2, ет. 4, офис 5; Гюнай Бейтула Шефкъ,
с. Листец, област Силистра, ул. Първа 10, и трето
лице Община Главиница, област Силистра, ул.
Витоша 44.
Първо гражданско отделение, 003399/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2486/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Борис Никилов Панов, Русе, ул. Ангел
Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Йорданка Илиева Чендова,
София, ул. Бачо Киро 53; Цветелина Чавдарова
Чендова, София, ул. Бачо Киро 53; Гергана Чав
дарова Чендова, София, ул. Бачо Киро 53, срещу
„София имоти мениджмънт“ – ООД, чрез адвокат
Христов, София, ул. Денкоглу 26, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 004198/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 435/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Стойка Калинова Шаркова, Чепеларе,
област Смолян, ул. Беломорска 9, срещу Държавно
лесничейство, Чепеларе; Регионално управление на
горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 004785/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
960/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена
от РПК „Развитие“, Елин Пелин, пл. Независимост
2; РПК „Развитие“ чрез адвокат Гледжарска, София,
ул. Раковски 99, срещу Община Елин Пелин.
Първо гражданско отделение, 000011/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1221/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Георги
Аспарухов Коев, Благоевград, ул. Кръстьо Асенов
19; Мария Николова Коева, Благоевград, ул. Кръстьо Асенов 19.
Първо гражданско отделение, 000260/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Тодор Христов Караманолев чрез адвокат
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112, срещу
Държавно лесничейство, с. Смилян, област Смолян;
ОС „Земеделие и гори“, Смолян, бул. България
12; Регионално управление на горите, Смолян, ул.
Първи май 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002042/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3072/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Димитър Тодоров Будаков, Пловдив, бул.
Шести септември 161, ет. 1; Стоянка Димитрова
Данчева чрез адвокат Димитър Будаков, Пловдив,
бул. Шести септември 161, ет. 1; Жеко Радев Христов чрез адвокат Димитър Будаков, Пловдив, бул.
Шести септември 161, ет. 1, срещу Ганка Димитрова
Телчарова, Пловдив, ул. Княз Александър Първи
1, ет. 2; Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов
1; държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройство, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; Национална агенция за
приходите, София, бул. Дондуков 52.
Трето гражданско отделение, 002925/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
768/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Марийка Спасова Благоева чрез адвокат Ваня
Николова, Самоков, ул. Македония 1; Спасимир
Петров Благоев чрез адвокат Ваня Николова,
Самоков, ул. Македония 1, срещу Андон Василев
Благоев, Самоков, ул. Пашеница 33; Марийка
Василева Римпорова, Самоков, ул. Сини вир 1;
Борислав Василев Благоев, Самоков, ул. Сини вир
1; Петя Петрова Илчова, Самоков, ул. Сини вит 1;
Елисавета Петрова Благоева-Стойчева, Самоков,
кв. Самоково, бл. 37, вх. А, ет. 2, ап. 6.
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Трето гражданско отделение, 003260/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Данчо Стефанов Балджиев, София, ж.к. Хиподрума, бл. 24, вх. А, ап. 23, срещу Иван Кръстев
Цоневски, Априлци, ул. Павли Венков 1; Кръстю
Иванов Цоневски, Априлци, ул. П. Венков 1; Петко
Данков Балджиев, Вършец, ул. Ал. Стамболийски
38; Иванка Петкова Димитрова, Севлиево, ул.
Зелениковец 13; Райна Петкова Колева, Белослав,
ул. Шипка 8; Драгомир Петков Дочев, Плевен, ул.
Янко Сакъзов 8, вх. Б, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 003298/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1615/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Ганка Ванчева Жекова като законен представител
на Калоян Недков Тодоров чрез адвокат Борислава
Андреева, Варна, ул. Христо Самсаров 57, срещу
Недко Иванов Тодоров, Варна, ул. Пирот 6; Иван
Недков Тодоров, Варна, ул. Пирот 6, и контролираща
страна Дирекция социално подпомагане, Варна, ул.
Георги Раковски 62.
Трето гражданско отделение, 002107/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Танка Русева Пасева, София, ул. Братя
Миладинови 16, срещу Георги Ванчев Георгиев, Хас
ково, ул. Поборническа 1; Димитър Иванов Рачев,
Хасково, ул. Вършец 6; Дочка Грозева Георгиева,
Хасково, ул. Поборническа 1.
Трето гражданско отделение, 002201/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1906/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Цветан Викторов Йосифов чрез адвокат
Нели Виодорова, София, ул. Лавеле 30, ет. 2, стая
13, срещу Людмила Съйнова Николова чрез адвокат
Здравка Николова, София, бул. Витоша 25.
Трето гражданско отделение, 003212/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2007 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Йордан Николов Касабов, Силистра, бул. Македония 78, ап. 15; Минка Николова
Помакова, с. Калипетрово, област Силистра, ул.
Рашко Блъсков 83А, срещу Бинка Еникова Славова,
Силистра, ул. Македония 179, ет. 2, ап. 5; Матьо
Димитров Димитров, Силистра, ул. Македония
131, ет. 5; Нейчо Еников Савов, Силистра, ул.
Ал. Стамболийски 7, ет. 5; Минка Чернева Джумакова, Добрич, ул. Хан Тервел 196, ет. 6, ап. 23;
Йордан Димитров Илиев, Дулово, област Русе, ул.
Хан Аспарух 9; Димитър Димитров Илиев, Дулово,
област Силистра, ул. Хан Аспарух 7; Енико Нечев
Савов, с. Професор Иширково, област Силистра;
Йордана Чернева Димитрова, Добрич, ул. Хан
Тервел 196, ет. 6, ап. 23.
Трето гражданско отделение, 000182/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Евгения Асенова Начева, София,
ж.к. Младост, ул. 111, бл. 7, ет. 11, ап. 46, срещу
Златанчо Пенчев Начев, София, ж.к. Мусагеница,
бл. 85, вх. А, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 000221/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Емил Асенов Узунов чрез адвокат Живко
Чепишев, Девин, ул. А. Костов 10; Държавно горско
стопанство, с. Борино, област Смолян, ул. Родопи 20.
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Трето гражданско отделение, 000287/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Калинка Стойчева Митева, Ямбол, комплекс
„Диана“, бл. 9, вх. Б, ап. 41; Калинка Стойчева
Митева чрез адвокат Илияна Димитрова, Ямбол,
ул. Търговска 2, ет. 1, стая 5, срещу Община, Ямбол,
ул. Г. С. Раковски 7.
Трето гражданско отделение, 000293/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
414/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Румяна Цветкова Илиева чрез адвокат Вася
Боянова, София, ул. Раковски 127, ет. 2, офис 229;
Румяна Цветкова Илиева, с. Сираково, област Враца,
срещу ЗКПУ „Напредък“, с. Сираково, област Враца.
Трето гражданско отделение, 000315/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Никола Стефанов Георгиев, Монтана, ул.
Арда 42, срещу „Монбат“ – АД, София, кв. Лозенец,
ул. Голо Бърдо 4.
11959
37. – Софийският апелативен съд на основание § 2, ал. 4 ПЗР и чл. 218д ГПК съобщава, че в
открито съдебно заседание през декември 2009 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по дати
и часове, както следва:
НА 10.ХІІ.2009 Г. ОТ 11 Ч.
Гр.д. 2430/2009 по описа на Софийски апелативен
съд, ГО, 1 състав, по касационна жалба, подадена от
„Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43, срещу
решение по гр.д. № 5401/03 по описа на Софийски
градски съд срещу Виолета Христова Трендафилова,
София, ж.к. Люлин, бл. 915, ет. 6, ап. 15.
11999
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Иво Лазаров Кунчев от гр. Мизия,
ул. Петко Йотов 14, на Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за подпомагане на площ, издадена
от министъра на земеделието и храните (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г., в сила от 1.ІІІ.2009 г.; изм.
и доп., бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.V.2009 г.), по
което е образувано адм.д. № 13537/2009 по описа
на Върховния административен съд.
12063
Върховният административен съд на основание
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията
и Политическа партия „Зелените“ на ПМС № 104 от
2009 г. (ДВ, бр. 36 от 2009 г.) за приемане на тарифа,
по която партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети заплащат диспутите,
клиповете и предизборните хроники, излъчени по
Българската национална телевизия, Българското
национално радио и техните регионални центрове,
по което е образувано адм.д. № 11879/2009 по описа
на Върховния административен съд.
12064
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – К юс т ен д и л, на
основание чл. 137, ал. 4 АПК призовава Юлиана
Любенова Христова с последен адрес София, ж.к.
Обеля 1, бл. 120, вх. А, ет. 6, ап. 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 30.ХІ.2009 г. в 10 ч. като
заинтересувана страна по адм. дело № 481/2008,
заведено от Велин Десподов Велинов от Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, срещу заповед № 987 от
8.ІХ.2008 г. на кмета на община Кюстендил.
12041
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Административният съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, призовава лицата, наследници
на Верка Мартинова Младжова, Младен Мартинов
Младжов и Малина Стоянова Митова, да се явят в
съда на 25.ХІ.2009 г. в 13,30 ч. като заинтересувани
страни по адм.д. № 4638/2007, образувано по жалба
на Симеон Тодоров Николов срещу Заповед № РД15-201 от 13.VІІІ.2007 г. на областния управител на
област София. Заинтересуваните страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
12040
Софийският градски съд, гр. колегия, І-5 състав,
призовава Беязът Фикри Тезджан с последен известен постоянен и настоящ адрес София, ул. Любен
Каравелов 61, ет. 4, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 10.ІІ.2010 г. в 13,30 ч. като ответник
по гр.д. № 59/2007. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12039
Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, призовава Пламена Кирилова Георгиева с последен
адрес гр. Тервел, ул. Искър 8, област Добрич, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.ХІ.2009 г.
в 11,15 ч. като ответница по гр.д. № 323/2009, заведено от Георги С. Георгиев. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
12042
Софийският окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 928/2009 по мотивирано искане на
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от
председателя Стоян Кушлев, по чл. 28 ЗОПДИППД
срещу Емил Стоянов Иванов и Катя Йорданова
Иванова. Искането е да бъде отнето в полза на
държавата имущество на стойност 297 190,41 лв.,
а именно: поземлен имот – дворно място, с площ
350 кв.м в Ихтиман, Софийска област, съставляващ парцел ХХII-418, кв. 12, по ДРП от 1985 г.,
заедно с построената в него масивна двуетажна
жилищна сграда със застроена площ 74 кв.м,
при граници: улица с о.т. 72-73, парцел ХХI-418,
парцел ХVII-419; поземлен имот – дворно място
с площ 404 кв. м, съставляващ УПИ ХХVI-927,
кв. 191А по плана от 2008 г., при граници: улица,
УПИ ХХI-925, УПИ ХIX-2446 и УПИ ХХ-927; лек
автомобил „Фиат Уно”, рег. № СО 5395 ВА, рама
№ ZFA 1460 0 0 01841702, двигател – без номер,
собственост на Катя Йорданова Иванова; лек автомобил „Фолксваген Голф”, рег. № СО 4744 ВВ,
рама № W V WZZZ1HZTB047252, двигател № АЕК
055378, собственост на Катя Йорданова Иванова;
лек автомобил „Мерцедес МЛ 230“, рег. № СО
0020 СА, рама № WDC 1631361А037718, двигател
№ 11197710001024, собственост на Емил Стоянов
Иванов; 20 дру жествени д яла от капитала на
„Интертранс 2000“ – ООД, ЕИК 130221354, рег.
по ф.д. № 2636/2000 на СГС, със седалище София, ж.к. Дружба 1, бл. 155, вх. А, собственост на
Емил Стоянов Иванов, внесени парични средства
в банки по сметки на Емил Стоянов Иванов и
Катя Йорданова Иванова, и суми от продажба на
леки автомобили. Указва на третите лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред СОС в едномесечен срок от
обнародване на обявлението. Делото е насрочено
за 25.II.2010 г. за 13,30 ч.
12065
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3684 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2101/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нелира“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Ангел Кънчев 4, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и транспортни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни програми, импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Станимир Драгомиров Радулов, който представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
45012
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3694 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2111/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ники транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Горно Спанчево, община Сандански, 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; покупко-продажба на
всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки,
авточасти и строителни материали; производство
и търговия с конфекция и трикотажни облекла,
обувки и други изделия от кожа, ишлеме; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина със собствени или наети автомобили;
складови сделки; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; таксиметрови услуги; сервизни услуги; дърводобив и дървопреработване; внос и продажба на
МПС и авточасти, търговия с петролни продукти,
производство на дограма, транспортни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Николай Илиев
Синтюков, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
45013
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3697 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 2114/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Джими
Транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черноризец Храбър 3, с предмет
на дейност: международен транспорт, таксиметров
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; транспортна дейност; спедиционни и превозни
сделки; комисионни сделки; 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; складови сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, услуги;
програмни, импресарски услуги; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; сделки с интелектуална
собственост; складови и лицензионни сделки; лизингови сделки; сервизни услуги; административни
услуги; дърводелски, шивашки и интернет услуги;
ресторантьорски услуги; външнотърговска дейност.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Теодорос Никифоридис и Георгиос Земпелиадис и
се представлява и управлява от Теодорос Никифо
ридис и е с неограничен срок.
45014
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3716 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 2130/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пелла – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Сандански, бул. Гоце Делчев 4,
с предмет на дейност: транспортно експедиционно
обслужване; покупка на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина; продажба на стоки собствено
производство; търговско посредничество и представителство; комисионни, превозни сделки в страната
и в чужбина; складови, лицензионни и сделки с
недвижима и интелектуална собственост и услуги,
свързани с вътрешния и международен туризъм;
рекламно-информационни, програмни, импресарски и услуги по покупката, строежа, обзавеждането
и продажбата на недвижими имоти. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николаос Саввидис, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
45015
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3717
от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 2131/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Софстрой“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Благоевград, ул.
Детелина 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия с горива и
петролни продукти, транспорт на петролни продук
ти, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, услуга по разпространение на
печатни изделия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
рекламна и издателска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Борисов
Асенов и Асен Максимов Димитров, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
45016
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3632
от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 2076/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Дионис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Петрич, ул.
Полк. Дрангов 13, 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,
спедиции и превозни сделки в страната и в чужбина
със собствен или друг превоз, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, счетоводни услуги и
консултации, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, импресарски,
шивашки, фризьорски и др. услуги, разработка на
софтуер, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Величка Дионисова Гърбашлиева, Мария Дионисова Христова и
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Илиян Дионисов Гърбашлиев, представлява се и
се управлява от Величка Дионисова Гърбашлиева
и е с неограничен срок.
45017
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3649 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2085/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ОЗИ Елджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Стефан Стамболов 64,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство
в страната и в чужбина; търговия със санитарни и
хигиенни материали; търговия с хидроизолационни
и топлоизолационни материали; направа на хидроизолации и топлоизолации; търговия с всякакъв
вид строителни материали; проектантски услуги;
проектиране, строителство и поддръжка на плувни
басейни; отдаване вещи под наем; автосервизна,
стругарска, ремонтна, електротехническа, строително-монтажна дейност; търговия и отдаване под
наем на програмни продукти и софтуер; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина; складови сделки; лизингови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост;
п роек тан тск и; хотелиерск и, ресторан т ьорск и,
таксиметрови, туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски, интернет услуги,
обучение и провеждане на курсове; изграждане и
експлоатация на съоръжения със спортна и развлекателна цел; поддръжка и експолатация на зали и
развлекателни игри; проектиране и строителство
на сгради, хотели, плувни басейни, пътища, хидросъоръжения, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Петров Узунов, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
45018
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3654 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2090/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ермис транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
офис 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, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, транспортна дейност в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Темисколис Захариадис, който
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
45019
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3655 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2091/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дани – 65“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разлог, ж. к. Изток 5, вх. Б, ет. 2, ап. 4,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
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ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски и
туристически услуги, строителство, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско посредничество и представителство,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Йорданка Георгиева
Димитрова, която представлява и управлява, и е с
неограничен срок.
45020
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3657 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 2093/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елза“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Шейново 10, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елза Борисова Месьова, която
представлява и управлява, и е с неограничен срок.
45021
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3687 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2104/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транс Митко – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 161,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: транспортна
дейност; покупко-продажба на стоки или други
вещи в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, издателска и печатарска дейност;
ресторантьорска дейност; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
вътрешен и международен туризъм; агентство на
местни и чужди физически и юридически лица;
програмни и счетоводни услуги и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Георгиев Гелишев, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
45022
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3689 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2106/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „СОФ партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Петрич, ул. Одрин 53, с предмет на дейност: сделки
по изграждане и експлоатация на туристически
бази за селски туризъм; сделки по извършване
на товарни и пътнически превози в страната и в
чужбина; сделки по изграждане и експлоатация на
презентационни и търговски центрове за продажба
на туристически и транспортни услуги; сделки по
дърводобив и дървопреработка; сделки по внос
и износ на стоки и услуги; сделки по спедиция;
сделки по производство и продажба на непреработена земеделска продукция. Дружеството е с
капитал 5400 лв., със съдружници Илия Ангелов
Попов и София Ангелова Харизанова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
45023
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3690
от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2107/2007 вписа дружество
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с ограничена отговорност „Сидерос“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Петрич, ул. Одрин
53, с предмет на дейност: сделки по изграждане
и експлоатация на туристически бази за селски
туризъм, сделки по извършване на товарен и пътнически превози в страната и в чужбина, сделки
по изграждане и експлоатация на презентационни
и търговски центрове за продажба на туристически
и транспортни услуги, сделки по дърводобив и дървопреработка, сделки по внос и износ на стоки и
услуги, сделки по спедиция, сделки по производство
и продажба на непреработена земеделска продукция.
Дружеството е с капитал 5400 лв., със съдружници
Илия Ангелов Попов и Христос Спирополус и се
представлява и управлява от съдружниците заедно
и поотделно и е с неограничен срок.
45024
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3693
от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2110/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дискрийм“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев,
ул. Царица Йоанна 25, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши
и чуждестранни физически и юридически лица;
комисионна, складова, лицензионна, транспортна,
превозна дейност; сделки с интелектуалната собственост; външнотърговска дейност, внос, износ,
реекспорт, бартерни сделк и; ресторантьорск и,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Кръстев Ловков
и Никола Костадинов Камбов и се представлява
и се управлява от Георги Кръстев Ловков и е с
неограничен срок.
45025
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3695 от 28.Х.2007 г. по ф. д. № 2112/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„З и В Гъбаре – 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Баня, община Разлог, ул.
Двадесет и трета 17, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки; ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Златка Иванова
Параскова, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
45026
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 5216/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Рикали“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Райко Жинзифов 40 – 42, и с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
транспорт, охрана на фирми, търговски обекти и
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физически лица, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, лизинг, всякакви незабранени със
закон сделки или услуги, като за тези, за които
се изисква разрешение – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Ричард Албърт Едуард Батин и Яхан Ахмад Али
и се управлява представлява от Яхан Ахмад Али.
43999
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5268/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Геовал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Тополи, ул. Матей Стоянов
1Б, и с предмет на дейност: строителство, покупка,
обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел
продажба, посредничество при разпоредителни
сделки и наемане на недвижими имоти, консултации, маркетинг, мениджмънт, управление на
недвижими имоти, покупка на нови и употребявани
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, разработка
на софтуер, сделки с интелектуална собственост,
изследователска дейност, производство и търговия
на машини и съоръжения, строителни материали,
стоки за бита, промишлени стоки, селскостопанска
продукция, хранителни стоки, бартерни сделки,
консигнационна и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически услуги, комунални и битови услуги,
превоз на пътници и товари с всички видове транспорт (лекотоварен, товарен, железопътен, морски
и въздушен), изграждане, поддръжка и експлоатация на автосервизи и автомивки. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Георги Димитров Димитров, който го управлява
и представлява.
44400
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5062/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Даго 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 37, вх. 2, ап. 42,
и с предмет на дейност: производство, търговия на
дребно и едро, вкл. франчайзинг с хранителни и
нехранителни продукти и стоки, вътрешна и външна
търговия, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки
в страната и в чужбина, търговия с произведения
на изкуството, антикварни, бутикови и оказионни
стоки, фотографска дейност и услуги, търговия с
фотографски материали, стоки, принадлежности и
консумативи, производство и преработка на селскостопанска продукция и стоки, търговия, внос
и износ на автомобили, автосервизни услуги и
пътна помощ, транспортни, таксиметрови и спедиторски услуги, отдаване на автомобили под наем,
извършване на всички видове заваръчни услуги и
контрол, без разрушаване на същите, посредническа
дейност, туристически и туроператорски услуги в
страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска
дейност, изграждане и експлоатация на охраняеми
паркинги и гаражи, покупка, проектиране и строеж
на недвижими имоти с цел продажба, разработка,
конструиране и изпълнение на вътрешно архитек
турно обзавеждане, климатични, електрически и
водопроводни инсталации, строително предприемачество, извършване на строително-монтажни работи,
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ремонт и поддръжка на сгради и различни видове
конструкции, вкл. и бояджийска дейност в страната
и в чужбина, занаятчийска дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Василев Гогишков и Златинка Иванова Гогишкова и
се управлява представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
44001
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5168/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Бонин вижън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Княз Ал. Батенберг
48, и с предмет на дейност: кино- и телевизионни
операторски услуги, фотографски услуги, производство на клипове и филми, видеозаснемане, сделки с
интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка на
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и лизингови
сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Петър Георгиев Бонин,
който го управлява и представлява.
44002
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5224/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мирели 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Доктор Пискюлиев 49, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, изграждане, поддръжка и експлоатация
на места за отдих и хранене, развитие на екологичен
туризъм, изграждане и поддръжка на помещения и
съоръжения за туризъм, отдих, почивка и спортна
дейност, консултантски услуги, земеделие и производство на стоки за бита и селскостопанска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Мирослав Костадинов Куцаров, който
го управлява и представлява.
44003
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4936/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Реал
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Любен Каравелов 79, и с предмет на
дейност: придобиване, продажба, отдаване под наем
на недвижими имоти, строителство, хотелиерство,
ресторантьорство, представителство на български
и чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
транспортна дейност, комисионерска и посредническа дейност, туристически услуги, туроператор,
рекламна и издателска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Савов
Недев, Галина Иванчева Димитрова и Кирил Савов Недев и се управлява представлява от Георги
Савов Недев.
44004
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 932/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Слънчев дар“ – АД: допълва
предмета на дейност със „съхранение на вложено
зърно и издаване на складови записи”; вписва нов
устав на дружеството.
44005
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 3751/2000 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Динипауър“ – ООД: заличава като съдружник Ян-Ерик Олсон; вписва промяна
в наименованието – „Динипауър“ – ЕООД; вписва
актуален учредителен акт.
44006
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 4701/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Одисей ВИП травел“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Козлодуй 29, ап. 25, и с
предмет на дейност: организиране на пътувания с
всички видове транспорт в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, продажба на билети
за всички видове транспорт (сухоземен, въздушен,
морски, речен), организиране на бизнес пътувания, екскурзии и почивки в страната и в чужбина,
туристически дейности по смисъла на чл. 3, ал. 2
от Закона за т у ризма, спортно-развлекателни
дейности – ветроходство, водолазна дейност, лов,
риболов, конна езда, парапланеризъм, алпинизъм
и др., търговия, услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Делян Алтимиров Николов, Дарин Иванов Моралийски и Росен Кръстев
Радев и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44007
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5130/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Вин – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Г. Раковски 28, и с предмет
на дейност: покупка и продажба на съоръжения
и обекти за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници „Кан“ – ЕООД,
и „ПЦ – ЦЗ груп“ – ООД, и се управлява и представлява от Велизар Георгиев Кириаков и Лубомир
Странски заедно и поотделно.
44008
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5179/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристел Италия“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Ген. Паренсов 42,
ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: внос и износ на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид – на едро
и дребно, производство на стоки с цел продажба,
рекламна дейност, посредническа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, ресторантьорство, превозна, хотелиерска
и туристическа дейност – след лиценз. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Красимира Георгиева Камбурова, която го управлява и представлява.
44009
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5202/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Ем енд Ем Асет“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Стефан Стамболов 8,
ет. 1, офис 10, и с предмет на дейност: придобиване, управление и продажба на недвижими имоти,
търговия в страната и в чужбина, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, както
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Марк Антъни Нюпорт и Мери Чеймбърс и се управлява и представлява от Марк Антъни Нюпорт.
44010
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4595/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Ел ком плюс“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – ул. Крепостна
12, вх. А, ап. 2.
44011
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 3229/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Дарк 2004“ – ООД: заличава като съдружник и управител Георги Жордания; вписва промяна в наименованието – „Дарк
2004“ – ЕООД.
44012
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 644/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Булмедикс“ – ООД: заличава като съдружник и управител Тони Георгиева
Пранджева; вписва като такъв Християн Кръстев
Христов; вписва нов адрес на управление – ул.
Цар Симеон 11А.
44013
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5004/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Арианс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Освободител 42, офис 1, и с
предмет на дейност: туроператорска и туристическа
агентска дейност (след лиценз), хазартна дейност
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски услуги, вътрешна и външна търговия,
инженерингова дейност, строителство и монтаж на
машинни ел. инсталации. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мохамад Реза Асадолах
Ансари и Владимир Господинов Филипов и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
44014
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4803/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Стил БГ“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Димитричка Алексиева Карачорова; вписва като
такъв Стефан Стоев Стоилов; вписва нов адрес на
управление – ул. Карамфил 28, ет. 3, ап. 5.
44015
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5234/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Диас пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 20, вх. Б,
ап. 27, и с предмет на дейност: търговия на едро
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и дребно в страната и в чужбина, вкл. внос и
износ на стоки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници „С. П. Силанд“ – ООД, Мариос
Ефстатиоу и Атанасиос Георгиоу Мереметис и се
управлява и представлява от Йоргос Питсиакос и
Савва Саввакис заедно и поотделно.
44016
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 5099/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сувивила“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, м. Ален мак, комплекс
„Вила Далия“, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Теа Синика
Кивинен, която го управлява и представлява.
44017
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251,ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и
приет от общото събрание на акционерите годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Галатекс“ – АД, по
ф.д. № 5256/95 е представен в търговския регистър.
44018
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1008/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Елекс Царевец“ – ЕООД:
вписва като съдружник Милен Николаев Илиев;
вписва промяна в наименованието – „Елекс Царевец“ – ООД.
44019
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5032/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Крисандра хоумс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цар Калоян 22, ет. 2,
ап. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически услуги и
ресторантьорство (след издаване на лиценз), рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Кристофър
Чарлс Хълстон и Сандра Хълстон и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44020
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 5161/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Термостил билдинг“ – ООД, със седа лище и
адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 227, вх. 5, ет. 9, ап. 180, и с предмет
на дейност: полагане на топлоизолации и гипсокартон, алпийски услуги, посредническа дейност
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при покупко-продажба и наемане на недвижими
имоти, проектиране в областта на строителството,
експертизи и експертни оценки и консултации в
областта на строителството, проучване, инженеринг, консултантски услуги, инвестиране, строеж
на недвижими имоти с цел продажба, туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска
дейност (след лиценз), строителна и строителномонтажна и ремонтна дейност в страната и в чужбина, търговска дейност – внос и износ на едро
и дребно в страната и в чужбина, комисионна,
информационна дейност и предоставяне на услуги
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, сделки с интелектуална собственост и
маркетинг, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Иванка Димитрова Христова и Атанас
Марчев Маринов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44021
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 2250/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Булит инвест“ – ООД:
вписва като управител Тинка Петкова Василева,
която ще представлява дружеството заедно и поотделно с другите управители; вписва нов адрес на
управление – ул. 27 юли 60.
44022
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5256/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Емил Христов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Възраждане 1,
и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради,
инженерни обекти в страната и в чужбина, ремонт и
реконструкция на обекти, проучване и внедряване на
нови технологии в строителството и предприемачество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Емил
Димитров Христов и се управлява и представлява
от Цветомира Йорданова Николова-Христова.
44023
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4734/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества акционерно дружество „Мадара Бяла
норд“ – АД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Мария-Луиза 10, и с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, търговско
управление, търговско представителство и посредничество, комисионерство и агентство, маркетингови услуги, мениджмънт, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни
и привилегировани акции с номинал 1 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Димитър
Йосифов Борисов, Момчил Иванов Караджов и
Боян Иванов Караджов, и се представлява заедно
от изпълнителните директори Димитър Йосифов
Борисов и Момчил Иванов Караджов.
44024
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф.д. № 2849/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Фри промоушън“ – ЕООД:
вписва като съдружник Йохана Уилхелмина Петронела Тонън; вписва промяна в наименованието – „Фри промоушън“ – ООД.
44025
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 4377/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Стройпродукт 97“ – АД:
заличава членовете на съвета на директорите и
вписва нов състав на съвета на директорите: Веска
Иванова Атанасова, Димитър Георгиев Андреев и
Тошко Великов Тодоров; вписва като изпълнителен
директор и представляващ дружеството Тошко
Великов Тодоров.
44026
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 5207/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Био ритъм“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Феликс Каниц 6,
партер, офис 1, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, масажи, козметични услуги, фризьорски услуги, маникюр, педикюр, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
транспортни услуги, счетоводни услуги, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, строителна, проектантска, консултантска, маркетингова,
сервизна дейност, внос и търговия с автомобили,
мениджмънт, предоставяне на всякакъв вид услуги
на гражданите и всички дейности, незабранени със
закон, продажба на стоки от собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Фатме Махмудова Сюлюш, която го
управлява и представлява.
44027
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1426/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Трансавто“ – ЕООД: вписва
увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв.
на 500 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
44028
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1944/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Денс – групова практика за
първична стоматологична помощ“ – ООД: вписва
пром яна в наименованието – „Денс – групова
практика за първична дентална помощ“ – ООД;
вписва нов предмет на дейност: групова практика
за първична дентална помощ.
44029
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 867/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Собрание турс“ – ООД: заличава като съдружници Ирена Бенчева Георгиева,
Иван Николаев Иванов и Добри Димитров Добрев;
заличава като управител Огнян Ангелов Иванов;
вписва промяна в наименованието – „Собрание
турс“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
и управител Валентин Иванов Кънев.
44030
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5218/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Оазис СПА“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, кв. Галата, ул. Николай
Ракитин 12, и с предмет на дейност: посредническа дейност по информиране и наемане на работа
(след издаване на удостоверение за регистрация),
търговия, внос и износ, туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство (след лиценз), покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество
и агентство на физически и юридически лица,
производство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, услуги на населението – сервизни
и битови, изграждане и експлоатация на търговски
и промишлени обекти, спортно-възстановителни
центрове, увеселителни заведения, проектиране и
строителство, транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост, рекламна, информационна,
импресарска, издателска дейност и маркетинг,
лизингова и складова дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от Нели Христова Кабрузова.
44031
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 3742/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Квант“ – ООД: заличава
като съдружник Дияна Любенова Станчева и вписва
като такъв Данаил Руменов Арабаджиев; вписва нов
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, ресторантьорство, комисионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, изработка на графичен, уеб
и индивидуален интериорен и екстериорен дизайн
на обществени и жилищни сгради, архитектура,
проектиране, строителство и геодезия.
44032
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 4998/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Технохит – юг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Преслав 7, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
външноикономическа дейност,маркетинг и консултантски услуги, рекламна и издателска дейност,
дизайн, предпечат, търговско представителство и
посредничество, агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
производство на стоки с цел продажба, покупка,
строеж, обзавеждане и дизайн на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Си Ян“ – ЕООД, и Ивелин Ганев Бухалийски и се управлява и представлява от
Симеон Петров Петров.
44033
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5135/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Европа вила инвест“ – ЕООД, със
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седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 17, и с предмет на дейност: внос и износ,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
хотелиерски и туристически услуги (след лиценз),
ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба (след получаване на лиценз за дейностите, за които това е необходимо). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Йълчин Кая, който го управлява и представлява.
44034
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 5281/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „МС технолоджис“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Роза
19, вх. А, ет. 7, ап. 70, и с предмет на дейност:
вътрешно ел. обзавеждане, дизайн, структурно
окабеляване и видеонаблюдение, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен дизайн, вътрешна и международна
търговия с всякакви незабранени със закон стоки
и услуги, посредничество и агентство пред международни финансови институции, банки и фондове,
разкриване на предприятия, складове и магазини,
хотелиерство и ресторантьорство, мениджмънт в
областта на вътрешния и международния туризъм,
транспортна, спедиторска, рекламна, информационна, консултантска, лизингова дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Димитров Иванчев и Мартин Иванов Петков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
48916
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5619/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Нюуел хаусис 1942“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Георги Бакалов 17, вх. 3, ет. 6, ап. 46, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
вкл. внос, износ, покупко-продажба, строителство,
ремонт, проектиране и управление на недвижими
имоти, мениджмънт, транспортна, комисионна,
спедиторска, складова и лизингова дейност, рекламна, информационна и консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни юридически и физически
лица. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Джон Станфорд Нюуел, който
го управлява и представлява.
48917
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. по
ф.д. № 5815/94 вписа промени за „Дейтрон“ – ООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
150 000 лв. на 500 000 лв.; вписва изменение на
дружествения договор.
48918
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5420/2007 вписа в регистъра за търгов-
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ски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Крокус интернешънъл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Иван Вазов 37, партер, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски и туристически услуги, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, отдаване под наем на недвижими
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Цветелин Валентинов Петров,
който го управлява и представлява.
48738
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1060/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Амбулатория – дентален
център за специализирана стоматологична извънболнична помощ – д-р Матеев М-3“ – ЕООД: вписва
ново наименование – „Дентален център д-р Матеев
М-3“ – ЕООД; вписва нов предмет на дейност:
специализирана извънболнична дентална помощ.
48739
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 5574/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вегас груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Двадесет и седми
юли 54, и с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен дизайн, вътрешна и международна
търговия с всички незабранени от закона стоки и
услуги, посредничество и агентство пред международни финансови институции, банки и фондове,
разкриване на предприятия, складове и магазини,
хотелиерство и ресторантьорство, мениджмънт в
областта на вътрешния и международния туризъм,
транспортна, спедиторска, рекламна, информационна, консултантска, лизингова дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, всички други видове
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Арутюн Патваканян и Марина Топузян и се управлява и представлява
от Арутюн Патваканян.
48740
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5523/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Транс Матю“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 4, вх. 3, ет. 4, ап. 44, и с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и
агентство, комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, превозна и товаро-разтоварна дейност от
всякакъв вид и с всякакъв транспорт със собствени
или наети превозни средства, отдаване на транспортни средства под наем, услуги на граждани и
фирми, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина със стоки и вещи
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки от всякакъв вид с цел про-
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дажба, автосервизи, автомивки, платени паркинги,
посредничество при покупко-продажби и отдаване
под наем на недвижими имоти, строително-ремонтна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Матей Петков Станев,
който го управлява и представлява.
48741
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5484/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Аванти“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Галатея 25, и с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, производство,
преработка и търговия със селскостопанска и
промишлена продукция, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и туроператорска дейност (след
лиценз), посреднически, комисионни, лицензионни,
складови и спедиторски сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски
услуги, транспортна дейност, сделки с недвижими
имоти, ремонтно-строителна дейност, ремонт на ел.
уреди, автосервиз, автомивка и др. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Павлов
Алексиев и Василена Желязкова Проданова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
48742
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3107/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Изеа“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Анастасия Иванова
Иванова; вписва като такъв Живка Костадинова
Желязкова.
48743
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5263/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мерилин меджик“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 6, вх. В,
ет. 3, ап. 33, и с предмет на дейност: козметика, фризьорство, маникюр, педикюр, ноктопластика, масаж,
физиотерапия, медицинска козметика, декоративна
козметика, търговска, посредническа и комисионерска дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, търговия на едро и дребно, представителство
на местни и чуждестранни юридически и физически
лица в страната и в чужбина, мениджмънт, рекламна
дейност, проектиране, архитектура и строителство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Мария Иванова Желева, която го управлява и представлява.
48744
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5709/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ентиес“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Тодор Каблешков 40, вх. В,
ет. 9, ап. 72, и с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, рекламна, импресарска, посредническа, комисионна и консултантска
дейност, рекламни услуги, комунално-битова дейност и услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, търговия с недвижими
имоти, наемни отношения, софтуерно обслужване, транспортни услуги, вкл. таксиметров превоз
на пътници, строително-монтажна и ремонтна
дейност в страната и в чужбина, производство на
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строителни материали и търговия с тях и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Николай Тодоров Стоянов, който го управлява и
представлява
48745
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5376/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Маргео“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър Маринов 8, ап. 1,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност, комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане
на жилищни и промишлени обекти, търговска
дейност, внос, износ, реекспортни, бартерни и други
външнотърговски дейности, хотелиерска, рестрантьорска и туристическа дейност, представителство
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова
и инвеститорска дейност, услуги на физически и
юридически лица, реализиране на целия предмет
на дейност в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Катерина
Мина и Андреас Джон Филястидис и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
48755
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5507/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Евроланд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 11, ет. 6, и с
предмет на дейност: консултации и други услуги
по стопанската дейност и управлението, изготвяне
на финансово-правни, икономически и технически
анализи в областта на агробизнеса, консултиране и
представляване (без процесуално представителство
и представителство по смисъла на ЗППЦК) при
извършване на приватизационни и други инвестиционни проекти, консултиране по международни
проекти и осъществяване на мониторинг по такива
проекти, производство и търговия със селскостопанска продукция, изграждане и стопанисване
на складови бази (вкл. и публични складове),
вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт
и спедиция, представителство и посредничество,
строителство и инженеринг, лизингова дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Полина Димитрова Кавръкова и Атанас Маринов
Атанасов и се управлява и представлява от Полина
Димитрова Кавръкова.
48756
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5613/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мулти трейд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Девня 11А, вх. В,
ет. 4, ап. 58, и с предмет на дейност: търговска
дейност на едро и дребно в страната и в чужбина,
хотелиерска и ресторантьорска дейност (след съответно разрешение), бърза закуска, автомивка, внос
и продажба на автомобили, услуги в автосервиз,
производство и търговия с хранителни, потребителски, промишлени стоки, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, импорт, експорт
и реекспорт на стоки и суровини, мениджмънт,
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консултантски услуги, посредническа и комисионерска дейност, комисионна, спедиционна, складова,
рекламна и лизингова дейност, посредничество при
покупко-продажба, наеми и управление на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Иво Пламенов Горолов,
който го управлява и представлява.
48757
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 776/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Медицински център за специализирана медицинска помощ – Очна клиника
Света Петка“ – АД: вписва промяна в наименованието – „Амбулатория – Медицински център
за специализирана медицинска помощ – Очна
клиника Света Петка“ – АД.
48758
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5361/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фашиониста“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Козлодуй 11, ет. 3,
ап. 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки от
всякакъв произход, производство на продукция с цел
продажба, рекламна, информационна, импресарска
дейност, маркетинг, компютърни услуги, комисионна
дейност, транспортна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на движимо и недвижимо
имущество, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорски, хотелиерски, туристически услуги (след лиценз), лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Анета Недкова
Ангелова, която го управлява и представлява.
48759
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5398/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хестия 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Антон Страшимиров
1, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: производство
и/или търговия с мебели, моделиране, конструиране, обзавеждане и дизайн, продажба на стоки от
собствено производство, ремонтна и строителна
дейност, маркетингова, рекламна, консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, производство на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия с хранителни стоки, цигари и алкохол
и други лицензни стоки (след лиценз), транспортна,
таксиметрова и превозна дейност (след лиценз),
импорт, експорт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Светломир Любомиров
Светославов, който го управлява и представлява.
48760
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5308/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Милков инвест“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 181,
ет. 8, ап. 19, и с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажни услуги на недвижими имоти,
покупка, ремонт и построяване с цел продажба и
отдаване под наем, посредничество при покупко-продажба и наем на недвижими имоти, посредничество
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и представителство на местни и чуждестранни юридически лица, консултантска дейност, посредничество
при намиране на работа в страната и в чужбина,
брокерска и агентска дейност, селскостопанска дейност, производство и търговия със селскостопанска
продукция, внос и износ на стоки и услуги, складова
дейност, лизингова дейност, сделки с интелектуална
собственост, производство на стоки и извършване
на услуги с цел продажба, реклама, мениджмънт
и маркетинг, комисионна дейност, транспортна
дейност,производство и/или търговия с промишлени стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Милен Неделчев Милков,
който го управлява и представлява.
48761
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 5704/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Металпласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Люляк 20, ет. 3,
ап. 42, и с предмет на дейност: производство,
доставка и монтаж на външни и вътрешни щори,
охранителни ролетки, гаражни врати, алуминиева
и пластмасова дограма, стъклопакети и витрини,
рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество, информационни, програмни, импресарски
и други сделки с интелектуална и индустриална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Симеон Александров Найденов и
Петър Велев Петров, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
48883
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5580/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Райт инвест груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Вл. Варненчик
16, вх. Б, и с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, транспортна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, софтуерни разработки и програмиране,
програмна, проектантска и информационна дейност и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Олег Булат, който го
управлява и представлява.
48884
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5649/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ованезов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 134,
вх. 4, ет. 5, ап. 8, и с предмет на дейност: фото- и
видеоуслуги, търговия на едро и дребно с хранителни
и промишлени стоки, сувенири, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, вкл. внос-износ
на стоки, разкриване и експлоатация на автомивка.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Агоп Мъгърдич Ованезов, който го
управлява и представлява.
48885
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5714/93 вписа в регистъра прехвърляне на
търговско предприятие от ЕТ „Орка студио – Диана
Настева” на „Орка студио“ – ООД.
48886
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4933/2007 вписа промени за „Аугусти
2“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
„Аугустин хаус – трейшън голд резорт“ – ЕООД, и
вписва като такъв „Пропърти мениджмънт”; заличава като управител и представляващ Константинас
Йежовас и вписва като такъв Юстас Венкус.
48887
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5472/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди Ем – Митрев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 125,
вх. 3, ет. 7, ап. 67, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, лизингова и
проектантска дейност, строително-монтажни работи,
земеделско производство (земеделие), производство
на ел. енергия (след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Димитър
Ангелов Митрев, който го управлява и представлява.
48888
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5083/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Траум“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Стара планина 67, и с предмет на дейност: строително-монтажни услуги, проектантски,
строителни и ремонтни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, производство, обработка, покупка, опаковка и продажба в
страната и в чужбина на стоки и вещи, търговия на
едро и дребно, внос и износ, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, счетоводна дейност, авто-мотоуслуги, след лицензиране туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги
в страната и в чужбина, производствена дейност,
сделки с интелектуална собственост, печатарска и
издателска дейност, производство на видео- и звукозаписи, посредническа дейност при информиране
и наемане на работа в страната и в чужбина (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Иванов Кръстев и Валентин
Данков Великов и се управлява и представлява от
Красимир Иванов Кръстев.
48889
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1483/2007 вписа промяна за „Рисойл
България“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление: Варна, ул. Никола Йонков Вапцаров 3, вх. Г,
ет. 4, офис 6.
48890
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5743/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Реалукс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цани Гинчев 13, ап. 2, и
с предмет на дейност: проектантска и строителна
дейност, разработка, конструиране и изпълнение на
вътрешно архитектурно обзавеждане, климатични,
електрически и водопроводни инсталации, покупкопродажба, доставка, внос, износ, преработка, ремонт,
поддръжка, гаранционно и извънгаранционно обслужване на електроника и всякакъв вид ел. продук
ти, консултантски услуги и инженерингова дейност
по комплексни доставки за обзавеждане на готови
обекти, търговска дейност, покупка и продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност и
мениджмънт, складова, спедиторска и лизингова
дейност, транспортна дейност, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, сервизна и ремонтна
дейност, покупко-продажба, преотдаване под наем
и обзавеждане на недвижими имоти, туристически
услуги – хотелиерство и ресторантьорство, снабдителска дейност, информационна, консултантска,
транспортна дейност и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Зорница Божинова Маринова, която го управлява и представлява.
48891
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2281/2005 вписа промени за „Булпропъртис“ – ООД: вписва нов адрес на управление:
Варна, ул. Хан Омуртаг 7, офис 6; заличава като
съдружник и управител Ивелин Ранков Димов;
вписва като съдружници Иринка Иванова Димова
и Ранко Димов Вълев; вписва като управител и
представляващ Мирослав Иванов Павлов.
48892
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 4686/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ивайла – 06“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Кичево, община Аксаково,
и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
в хранително-вкусовата дейност, ресторанти, кафе-аперитиви и други такива относно търговията
и обслужването на туризма с клиенти, ремонтни
дейности в корабостроенето и корабоплаването,
всякаква строителна и ремонтна дейност, търговия
с цветни и други метали, посредническа дейност
на агенция за недвижими имоти, строителство и
проектиране, отдаване под наем, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, консигнационни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, международен и вътрешен туризъм, външна и вътрешна
търговия с всичко, позволено със закон, рекламни
и информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Мито Георгиев
Славов, който го управлява и представлява.
48893
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5331/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Алон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Преслав 59, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
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строително-монтажни работи, отдаване под наем
на недвижими имоти, посредничество и търговско
представителство на физически и юридически лица
в страната и в чужбина и франчайзинг, административни услуги, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, туристическа дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и
агентска дейност (след получаване на съответния
лиценз), комисионна, спедиционна и транспортна
дейност, информационна и импресарска дейност,
закупуване на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна
и спедиторска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Моше Леви,
който го управлява и представлява.
48894
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5190/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Лакримоза“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Петър Райчев, бл. 2, вх. А,
ет. 1, ап. 121, и с предмет на дейност: проектиране,
строеж, обзавеждане, покупка и продажба на недвижими имоти, обработка, внос, износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на стоки от всякакъв
произход, обработени или преработени в страната и
в чужбина, комисионерска, спедиторска, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
агентиране, транспорт на пътници и товари, хотелиерство и ресторантьорство и други туристически
услуги (след лиценз), реклама, консултантски и информационни услуги, маркетинг и инженеринг, преводи
от български на чужди езици и от чужди езици на
български. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Силвена Георгиева Евтимова,
която го управлява и представлява.
48895
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 3787/2007 вписа промени за
„Осло 2007“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Галин Стоянов Карадимов и Андриана
Иванова Баева; вписва като съдружници и управители Ронълд Роси и Джанит Хилъри Добсън, които
ще представляват дружеството заедно и поотделно.
48896
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5638/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елана сий“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Чаталджа 14Б,
вх. В, ет. 2, ап. 35, и с предмет на дейност: финансово посредничество, производство и покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, строителство,
покупко-продажба на движими и недвижими вещи,
импорт-експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
юридически и физически лица в страната и в чужбина, рекламна и комисионна дейност, маркетинг,
сделки с интелектуална собственост, транспортни
услуги – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, хотелиерство, туристически услуги в
страната и в чужбина, издателска и посредническа
дейност, отдаване на автомобили под наем, таксиметрови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Мартин Стилиянов
Тончев, който го управлява и представлява.
48897
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5403/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Христос Папагеорги у“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 20, вх. 12, ет. 4, ап. 15,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество, провеждане
на курсове за компютърна грамотност, туризъм,
търговия на едро и дребно, външна търговия, търговско посредничество, комисионна дейност, услуги
на населението, туристическа, рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност, внос
и износ на стоки, спортно-занимателна дейност,
рент а кар, трудова борса, преводаческа агенция.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Христос Папагеоргиу, който го управлява и представлява.
48898
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 25/2005 вписа промяна за „НДК“ – ООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
5100 лв. на 155 100 лв.
48899
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5486/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Р.Р.Уайтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев,
бл. 24, вх. Г, ет. 6, ап. 86, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Кристина Къминс, която
го управлява и представлява.
48900
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2128/2005 вписа промени за „Пер енд
Ви“ – ЕООД: заличава като управител и представ
ляващ Никола Генчев Хадживитанов и вписва като
такъв Евгений Николов Витанов.
48901
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5573/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Котим 66“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, управление на недвижими имоти,
транспортна дейност – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на
допълнителни туристически услуги, спедиторска и
рекламна дейност, счетоводни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна
и лизингова дейност, инвестиране, строителство
и строително-ремонтна дейност, консултантски
услуги, посредничество при покупко-продажба
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на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Карол Ан-Мари Раймонд
Вив Вотие и Ален Жан Вотие, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
48902
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5066/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Николай Койчев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Караагач 2, ет. 6,
ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и/
или продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т.ч.
обществени вътрешни и международни превози на
пътници и/или товари с автомобили, транспортна
дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, които следва да се извършват
като обменно бюро, 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, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Николай
Иванов Койчев, който го управлява и представлява.
48903
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 3189/2006 вписа промени
за „Пака“ – ЕООД: вписва ново наименование:
„Рентлидейс“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик Виржини Мари Габриел Гего Цаневски
и вписва като такъв „Евросилекс“ – ООД; вписва
нов адрес на управление: ул. Русе 15.
48904
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5328/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Естейт Ейнджъл – БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Кап. Петко войвода
28, ет. 1, и с предмет на дейност: туроператорска и
турагентска дейност (след съответно разрешение),
търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско представителство
и посредничество, агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
производство на стоки с цел продажба, транспортна,
спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност (след съответното разрешение),
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителство и производство на
строителни материали, създаване на инвестиционни проекти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Сара Луиз Еванс и Силвия Ан
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
48905
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1047/2006 вписа промяна за „Джинас
ритрийт“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление:
ул. Албена 4а.
48906
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 5323/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Емсием Инкорпорейшън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Гео
Милев 74, ет. 13, ап. 63, и с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, проектиране на жилищни, промишлени и
обществени сгради и съоръжения в страната и в
чужбина, строителство на жилищни, промишлени
и обществени сгради и съоръжения в страната и в
чужбина, както и инженерингова дейност, ремонт,
реконструкции и текуща поддръжка на сгради и
съоръжения, консултантска дейност, бартерни и
специални сделки в областта на строителството с
чужди фирми, интериорен дизайн, консултантски
услуги, транспортна дейност и отдаване под наем
на автомобили, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, рекламна дейност, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг,
валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристическа и
туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни и информационни
услуги, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Милен Вълчев
Маринов и Симеон Руменов Илиев и се управлява
и представлява от Милен Вълчев Маринов.
48907
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1656 от
25.Х.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 981/93
на проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Росица“ – АД, Севлиево.
44035
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 1682 от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 400/96 допуска
прилагането по фирменото дело на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Росица – 96“ – АД, Севлиево.
44036
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 636/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „СТС Солар“ – АД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Станционна 14,
и с предмет на дейност: търговско представителство,
агентство и дистрибуция на чуждестранни фирми
в областта на възобновяемите енергоизточници,
консултации, проектиране, доставка, продажба и
монтаж на оборудване в областта на възобновяемите енергоизточници, разработване и внедряване на проекти в областта на енергетиката, внос,
износ, реекспорт, лизинг, франчайзинг, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, и
с капитал 100 000 лв., внесен изцяло, разпределен
в 10 000 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 10 лв. всяка една, със
съвет на директорите в състав: Росимир Станчев
Матеев, Иван Панов Лесев и Станимир Иванов
Пашов, и се представлява от членовете на съвета
на директорите Росимир Станчев Матеев и Иван
Панов Лесев заедно и поотделно.
44037
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1657 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 558/2007 вписа акционерно
дружество „Белфриго“ – АД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Индустриална 18,
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с предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на склад за съхраняване и търговия с дълбоко
замразени продукти, отдаване под наем на площи
за съхранение на замразени хранителни продукти,
вътрешна и външна търговия със замразени и всякакви други хранителни продукти, други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
400 000 лв., от които внесени 100 000 лв., разпределен в 40 000 поименни акции с право на глас с
номинална стойност 10 лв. всяка една, управлява
се от съвет на директорите в състав: Илийчо Кънев Илиев, Филип Етиен Валайс, „Агристо България“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 8430/2007 по описа на
СГС), и Калоян Илийчев Илиев, и се представлява
от изпълнителния член на съвета на директорите
Илийчо Кънев Илиев.
44038
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 735/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Групова
практика за първична дентална помощ – Вита
дент“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Константин Иречек 1, вх. Б, ап. 3, и
с предмет на дейност: дентална профилактика,
диагностика и лечение, спешна дентална помощ,
дентални консултации, създаване на рентгенов
кабинет и рентгенови услуги, както и дейности,
съпътстващи основната, и търговски сделки за
нуждите на осъществяваните дентални дейности
и за обслужване на пациентите по чл. 3, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Николай Василев
Николов, Васил Няголов Николов и Румяна Стефанова Спасова и се управлява и представлява от
управителя Николай Василев Николов.
44039
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 728/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Денив“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Трявна, ул.
Христо Ботев 17, и с предмет на дейност: счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, сделки с недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, строителни и предприемачески услуги,
инженерингова дейност, туризъм, консултантска
дейност, производство на разрешена селскостопанска продукция, вкл. животинска, и търговия
с нея, производство и изкупуване на охлюви и
билки, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени
стоки, цигари, алкохол (при спазване на законовия
режим), организиране на търгове, базари, изложби,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
превозна, хотелиерска, рекламна (без книгопечат),
информационна дейност, битови и атракционни
услу ги, образователни и прек валификационни
курсове (без издаване на документ за правоспособност), поддържане на телевизионна, аудио- и
видеотехника, транспорт в страната и в чужбина,
ресторантьорство, търговия с дървен материал,
проектиране и производство на мебели, метални
изделия и търговия с тях, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 6000 лв. Дружеството е
със съдружници Красимира Цанева Цанева и Денчо
Веселинов Минев и се управлява и представлява
от управителя Красимира Цанева Цанева.
44040
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Габровският окръжен 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. № 730/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Дудони“ – ООД, със седалище и адрес на управление Трявна, ул. Стара планина 71, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство и на ишлеме, външно- и вътрешнотърговска дейност (внос и износ), търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерство,
туристически, рекламни, строителни или други
услуги, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Денка Иванова Коева и
Даниела Николаева Коева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
44041
Габровският окръжен 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. № 626/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Термострой“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Опълченска 41, вх. Б,
ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни
и нежилищни сгради, управление на недвижими
имоти (без сделки, които попадат в приложното
поле на Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел), ин женерингови усл у ги и
мета лообработка, проек т иране, изпълнение и
търговия с технологии и технологични линии за
производство на изделия от метал, 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, складови и превозни сделки, животновъдство и търговия с животни, растениевъдство и
търговия със селскостопански стоки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Ангел Цветанов Казаков, Здравко
Огнянов Казаков, Иван Тотев Тинчев и Красимир
Борисов Георгиев и се управлява и представлява
от управителя Ангел Цветанов Казаков.
44045
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г.
по ф.д. № 609/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мати“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Осми март 9, с предмет на дейност: покупка, внос и
продажба на всякакви моторни превозни средства,
други дейности, незабранени с нормативен акт, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Йосиф Георгиев Лагадов и Иван Пенчев Калиманов и се управлява и представлява от управителя
Йосиф Георгиев Лагадов.
44046
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1647 от
24.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 2611/91
за „Техномат – Меркурий“ – ООД: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
управител Гроздан Стоянов Стоянов; вписва като
управител Панайот Христов Панайотов.
44047
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1610 от
17.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 656/99 за
„Еса“ – ООД: вписва прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник Христо Тотев
Христов; вписва като съдружник Донка Иванова
Тотева.
44048
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1642 от
23.Х.2007 г. регистрира промяна по ф.д. № 429/2004
за „България – серт“ – ООД: заличава като съд
ружник Иван Николов Иванов.
44049
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1555
от 10.Х.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 662/2004
за „Нити – групова практика за първична стомат олог и ч на помощ“ – ООД, Габрово: вп иса
промяна във фирмата: „Нити – групова практика
за първична дентална помощ“ – ООД (съкратено:
„Нити – ГППДП“ – ООД); вписа като предмет на
дейност: групова практика за първична дентална
помощ – профилактика, консултация, диагностика,
лечение на болни, нуждаещи се от първична дентална
помощ, рентгенова диагностика, рехабилитации,
физиотерапия и всякакви търговски сделки само
за нуждите на осъществяваната първична дентална
помощ и за обслужване на пациентите.
44050
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 723/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ванеси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Прохлада 5, вх. В, ет. 7, ап. 21,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Иван Методиев Пенев.
44051
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1641 от
23.Х.2007 г. регистрира промяна по ф.д. № 444/2002
за „Булмат колорс“ – ЕООД: променя фирмата на
дружеството на „Булколор“ – ЕООД.
44052
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по
ф.д. № 675/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еврогипс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, бул.
Трети март 54, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на
дейност: строителни услуги за полагане на обикновени, гипсови и специализиран вид мазилки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
промишлени и жилищни сгради, комуникационни
и енергийни обекти и съоръжения с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, производство на стоки с цел
продажба, търговия на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, международен транспорт, производство,
изкупуване, преработка на разрешена селскостопанска продукция и търговия с нея, консултантска
дейност, други дейности, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Денислав Димитров Комитски и „Юнион Инвест
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2006“ – ООД, Габрово, и се управлява и представлява от управителите Денислав Димитров Комитски,
Георги Иванов Георгиев и Красимир Петров Петров
заедно и поотделно.
44053
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1666 от
29.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 355/95 прехвърляне
на предприятието на едноличния търговец Богдан
Кръстев Митев с фирма „Сафари – Богдан Митев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Сафари 2007“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 443/2007 по описа на Габровския окръжен съд).
44054
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1665
от 29.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 510/98 прехвърляне предприятието на едноличния търговец
Мария Тодорова Цанкова с фирма „Мира – Мария
Тодорова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Омега 07“ – ООД
(рег. по ф.д. № 232/2007 по описа на Габровския
окръжен съд).
44055
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1625 от
19.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 648/2001 прехвърляне предприятието на едноличния търговец Добрина Димитрова Златева с фирма „Добрина Златева“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Добрина Златева – ДЗ“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 681/2007 по описа на Габровския
окръжен съд).
44056
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 737/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петра 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Иван Гюзелев 7, ап. 10, и
с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, счетоводно обслужване на юридически и физически лица, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, екскурзионни, рекламни, информационни,
транспортни, строителни, монтажни, ремонтни или
други дейности, разрешени със закон, вътрешнои външнотърговска дейност, сделки с недвижими
имоти, други дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя
Пенка Недялкова Генчева.
44057
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 744/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Надежда – Красимир Косев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Марагидик
64, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, спедиционна
дейност, покупка, строеж или обзавеж дане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговия с алкохолни
и с тютюневи изделия, покупка на стоки или други
вещи от страната и чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, про-
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изводство на стоки с цел продажба, таксиметрова
дейност, товарни и пътнически превози в страната
и в чужбина, комисионна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство в страната и в
чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Красимир Стефанов Косев.
44058
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 742/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дита“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Велика и Георги Ченчеви
78, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност на едро и дребно, спедиционна дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговия с алкохол и
с тютюневи изделия, покупка на стоки или други
вещи от страната и чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, таксиметрова
дейност, товарни и пътнически превози в страната
и в чужбина, комисионна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство в страната и в
чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Диляна Пламенова Колева.
44059
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 661/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лин г вис т и ч н и п роцесорн и сис т ем и – Габро во“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Скобелевска 26, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с
предмет на дейност: разработване на иновационни
технологии: продукти, микропроцесорни системи,
лингвистични системи за цифрова обработка на
глас, цифров синтез на говор, научноизследователска, консултантска, маркетингова и комисионерска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и
посредничество, дизайнерска дейност, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, други дейности, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от управителя Емил Иванов Ганев.
44060
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 739/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Залязващо слънце“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Камещица, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговия на едро и дребно, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
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под наем или продажба, посреднически сделки с
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни (без книгопечат), информационни, програмни, консултантски, импресарски дейности и
услуги, други дейности и услуги, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Патрик Клод
Франсоа Фалез.
44061
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 714/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ню уърлд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Свищовска 117, вх. В,
ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: туристически,
туроператорски, хотелиерски, рекламни, импресарски, програмни 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, спедиционни,
превозни, информационни, лицензионни, складови
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякакви други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Евгения
Милкова Петрова.
44062
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 721/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елена Пенчева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, бул. Трети март 130, ет. 1,
с предмет на дейност: дърводобив и транспортиране на дървесина, покупка на разрешени стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
разрешени стоки и селскостопанска продукция с
цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова, складова, посредническа, външнотърговска,
реекспортна дейност, търговско представителство,
бартерни сделки, превозна и всякаква транспортна
дейност в страната и в чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна,
туристическа, рекламна, издателска, програмна,
информационна, спортна, сервизна, преводаческа,
фотографска, машинописна и плетаческа дейност,
сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на
движими и недвижими имоти, маркетингова, мениджърска дейност, други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Елена
Тотева Пенчева.
44063
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2480 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1418/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ерден – Бешлер“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. Гео
Милев 19, и с предмет на дейност: селскостопанска дейност – растениевъдство, животновъдство,
т ърг ови я с ъс селскос т опа нск и п роизведен и я,
производство и търговия с хляб и хлебни изде-
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лия, пресни плодове и зеленчуци, дърводобив,
производство на палети, скара и всичко, което се
произвежда от дървесина, търговия, внос и износ
на дървени материали, палети, дърва за огрев,
дървени въглища, клонове за лозя и други, търговия, внос и износ на бяла техника, производство
и търговия на захарни изделия, внос и износ на
стоки и техника, хотелиерство, ресторантьорство,
кафетерия, вътрешна и външна търговия с всякакъв
вид стоки, незабранени със закон, туристическа
и спортно-развлекателна дейност, организация
и управление на административна, финансова и
търговска дейност на български и чуждестранни
физически и юридически лица и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 13 000 лв., със съдружници Билгин Мустафов Юсуфов, Джелял Йирмибешлер и Вежди
Ерден и се управлява и представлява от тримата
съдружници заедно и поотделно.
44064
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2475 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1413/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Кинг канстракшън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Отец Паисий 25, и с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Пол Кинг, която го управлява и
представлява.
44065
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2505 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1438/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Жени – тур“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Ален мак 8, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност:
телекомуникационни услуги, сервиз и продажба
на мобилни апарати, интернет услуги, вътрешна
и външна търговия, внос и износ на хранителни
и промишлени стоки, производство и търговия на
селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
спедиционна, складова, лизингова, превозна, консултантска, туристическа, туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, информационни
услуги, сделки с обекти на интелектуалната собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, селскостопанска продукция
и производни, агроуслуги, ремонт, техническо
обслужване и продажба на МПС (вкл. и товарни,
пътнически и др.), медицински и рехабилитационни
услуги, хоспис и други дейности, незабранени със
закон (след получаване на необходимите лицензи
и разрешения). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Десислава Георгиева
Денева и се управлява и представлява от Георги
Димитров Денев.
44066
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2476 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1414/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Жени – кар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Ален мак 8, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност:
телекомуникационни услуги, сервиз и продажба
на мобилни апарати, интернет услуги, вътрешна
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и външна търговия, внос и износ на хранителни
и промишлени стоки, производство и търговия на
селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
спедиционна, складова, лизингова, превозна, консултантска, туристическа, туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, информационни
услуги с обекти на интелектуалната собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, селскостопанско производство, търговия със селскостопанска продукция
и производни, агроуслуги, ремонт, техническо
обслужване и продажба на МПС (вкл. и товарни,
пътнически и др.), медицински и рехабилитационни
услуги, хоспис и други дейности, незабранени със
закон (след получаване на необходимите лицензи
и разрешения). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Десислава Георгиева
Денева и се управлява и представлява от Ивайло
Пламенов Овчаров.
44067
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2473 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1411/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дарена транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Морава 23, и с предмет на дейност: транспортни
услуги, таксиметрови услуги, търговия и производство на селскостопанска продукция, търговия с
промишлени и хранителни стоки, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически услуги, складова
дейност, посредническа дейност, друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Георги Киров Георгиев, който го управлява и
представлява.
44068
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 91/97 за „Зърно“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик и управител Георги Катев
Георгиев; заличава като прокурист Ирена Георгиева
Георгиева; вписва като съдружници и управители
Ирена Георгиева Георгиева и Калина Георгиева
Георгиева, които ще управляват и представляват
дружеството само заедно; вписва дружеството
като „Зърно“ – ООД; вписва актуален дружествен
договор на дружеството.
44069
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 313/2006 за „Медико-диагностична лаборатория
Мибест“ – ООД: заличава като управител Данчо
Петков Минчев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Емилия Михайлова
Трифонова.
44070
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 479/99 за „Автомобилни превози“ – АД, Балчик:
заличава като изпълнителен директор Кънчо Донев
Стоев; вписва като изпълнителен директор Кънчо
Донев Стоев.
44071
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1351/99 за „Албена тур“ – АД: заличава като
член на съвета на директорите Мариана Стратева
Николова; вписва като член на съвета на директорите Красимира Иванова Въткова.
44072
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 192/96 за
„Пластхим – Т“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Февзи Юсуфов Яхов; вписва като
член на съвета на директорите Беян Айдън Фаик.
44073
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 1023/96
проверените и приети годишни счетоводни отчети
за 2004, 2005 и 2006 г. на „Метален амбалаж“ – АД,
гр. Генерал Тошево.
44074
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 287/2000
проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2005 г. на „Диагностично-консултативен център
II – Добрич“ – ЕООД, Добрич.
44075
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 287/2000
проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Диагностично-консултативен център
II – Добрич“ – ЕООД, Добрич.
44076
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 2081/93
проверените и приети годишни счетоводни отчети
за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г. на
„Монстрой“ – АД, Добрич.
44077
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2498 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1433/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мулти плюс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ул. Велико Търново 79,
и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
с позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари, търговско представителство,
комисионни сделки, компютърни услуги и търговия
с такива продукти, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация на стоки за бита и
промишлеността, търговия с всички видове вторични
суровини, производство и търговия с алкохол (след
лиценз) и безалкохолни напитки, обмен на валута,
хотелиерство и ресторантьорство и всякакъв вид
туристически и туроператорски сделки в страната
и в чужбина, търговия с хранителни и промишлени
стоки, покупка на стоки и други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, покупка, продажба,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както
и всички други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Кънчо Пенев Кънев и
Митко Павлов Янакиев и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.
44078
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2504 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1437/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хана Инк“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Василево, ул.
Седемнадесета 14, и с предмет на дейност: търговия
с недвижими имоти и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Стивън Кристофър
Бегли, който го управлява и представлява.
44079
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2479 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1417/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Виста“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Каварна, ул. България 44, вх. Б, ет. 7,
ап. 20, и с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна и складова дейност, дистрибуторска дейност,
представителство, посредничество и реклама, маркетинг и мениджмънт, бартерни сделки, реекспорт
и други търговски операции, транспортна дейност,
пътнически и товарни превози, ресторантьорство,
обществено хранене, хотелиерство, туристически
услуги, промишлено и гражданско строителство,
търговия и посредничество с недвижими имоти и
други, незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Димитров Лазаров и Християн Драгомиров Борисов и се управлява и представлява от Пламен
Димитров Лазаров.
44080
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2437 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1395/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Диго – пласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Първомайска
9А, и с предмет на дейност: производство и монтаж на дограма, интериорни и други завършващи
елементи, полагане на мазилки и подови настилки,
изолационни и други довършителни строителни
дейности, дистрибуторска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, сделки с недвижими имоти, наемодателна дейност, специализирани транспортни услуги,
техническо обслужване и сервиз на автомобили,
търговско представителство и посредничество,
складова и лизингова дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска
продукция, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Диан Маринов Дончев и Георги Станчев Димитров и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44081
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2428 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1389/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шиком“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Бизоне 1, и с предмет на дейност: производство
и реализация на селскостопанска и животинска
продукция, транспортни услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, вътрешна и външна търговия с
промишлени и хранителни стоки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Татяна Николова Шишкова, която го управлява и
представлява.
44082
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2411 от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 1377/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ровента – 9“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик,
бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 13, и с предмет на дейност:
комисионна и спедиторска или складова дейност,
производство и реализация на селскостопанска
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продукция от животински и растителен произход,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване на недвижими имоти
под наем, търговско представителство, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина по море
и суша, строително-монтажна дейност, проектиране и изграждане на ВиК и електрически системи,
счетоводни услуги и организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всички дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Росица Станкова Димитрова, която
го управлява и представлява.
44083
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2423 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1385/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Електра – Ивелин Иванов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Боряна 13, и с предмет на дейност:
изграждане, поддръжка и ремонт на ел. инсталации, външнотърговска и вътрешнотърговска
дейност, производствена дейност, строителство,
транспорт, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Ивелин Любчев Иванов, която го
управлява и представлява.
44084
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2470 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1408/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лъки 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Полковник
Свещарово, ул. Първа 11, и с предмет на дейност:
строително-монтажна дейност, производство и
доставка на строителни материали, производство
и т ъргови я на селскостопанска прод у к ци я от
растителен и животински характер, вътрешно- и
външнот ърговска дейност, бартерни сделк и и
реекспорт, счетоводни и консултантски услуги,
бръснаро-фризьорски услуги, разкриване и функциониране на заложни къщи и валутно-обменни
бюра и осъществяване на финансови дейности на
небанкови институции съгласно действащия законов
режим в страната, предлагане и продажба на комплексни и туристически услуги, представителство,
агентство и комисионерство на територията на
страната и в чужбина, рекламно-информационна и
лизингова дейност, ноу-хау, промишлени образци,
извършване на всякакви битови услуги за населението, фото- и видеоуслуги, сделки с недвижими
имоти, таксиметрови и други транспортни услуги
и други дейности, позволени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Веселин Стоянов Василев, който
го управлява и представлява.
44085
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2493 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1428/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Александров комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ж.к. Дружба 65, вх. Г, ет. 4, ап. 7, и с предмет на
дейност: козметични и рехабилитационни услуги,
спортно-оздравителна дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, информационна дейност,
кино- и видеоразпространение, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство,
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туристическа дейност, строителство и продажба на
готов строителен продукти, сделки с недвижими
имоти, транспортни услуги и всички други, позволени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на дружеството Татяна Славчева
Александрова, която го управлява и представлява.
44086
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1427/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Върго ентърпрайс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Победа, ул.
Пета 10, и с предмет на дейност: покупко-продажба,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Дебора
Джейн Върго, която го управлява и представлява.
44087
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 832/96 за „Сердика – 90“ – АД: заличава като
изпълнителни директори Стоянка Драгнева Лазарова и Светлозар Константинов Лазаров; вписва
като прокуристи Анка Йоана Йонеску и Виктор
Василев Зарев; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Цветан
Жеков Жеков и прокуристите Анка Йоана Йонеску
и Виктор Василев Зарев заедно и поотделно.
44088
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2478 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1416/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ММ – център“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул. Васил
Априлов 10, и с предмет на дейност: хотелиерство,
ресторантьорство, производство на потребителски
стоки и услуги, търговия – вътрешна и външна.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Миланка Русева Тонкова и Михаил Илиев Василев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44089
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2429 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1390/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джей енд Ейч канстракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ап. 2, и
с предмет на дейност: покупко-продажба, строеж,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Лий Джонс Саймъндс,
който го управлява и представлява.
44090
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2434
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1393/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Никострой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, ул. Велко Ангелов 25а, и с предмет на
дейност: строителство, предприемаческа дейност,
производство и търговия на едро и дребно със
строителни материали, геодезически, проектантски
и административни услуги, посредническа дейност,
спедиционни услуги, транспортни услуги, търговия
с промишлени и хранителни стоки и селскосто-
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пански произведения в страната и в чужбина,
търговия и посредничество с недвижими имоти в
страната и в чужбина, покупка на селскостопанска
животинска продукция, зърнени храни и стоки на
хранително-вкусовата промишленост с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство и търговия с фармацевтична
продукция, химикали за растителна защита и ветеринарни лекарства, търговско представителство,
хотелиерски и туристически услуги, транспортни
услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност в страната и в чужбина,
туристическа агентска дейност, комунални и битови
услуги, продуцентска дейност, издателска дейност,
шивашки услуги, складова, комисионна и лизингова
дейност, сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол и други дейности, позволени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Николай Тодоров Колев, който го
управлява и представлява.
44091
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2427 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1388/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Брамли пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Любен
Каравелов 4, вх. А, ет. 2, ап. 3, и с предмет на
дейност: покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ресторантьорска, хотелиерска, рекламна и туристическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Маркъс Ян Брамли и Хелън Рут
Брамли и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44092
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2477 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1415/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Агро М“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Кирил и Методий 26, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет
на дейност: производство и продажба на стоки от
собствено производство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, търговия, внос и
износ, лизинг, създаване, развитие и реализация
на интелектуална и индустриална собственост,
сделки с интелектуална собственост, производство
и търговия със семена и посадъчни материали, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
маркетингова и рекламна дейност, производство
и търговия със селскостопанска продукция, обработка на земеделска земя и сделки със земеделска
земя – възмездни и безвъзмездни, туристическа и
туроператорска дейност, транспортна, таксиметрова
и екскурзионна дейност в страната и в чужбина
със собствен и/или нает транспорт, отглеждане
на птици, гъски, зайци и други питомни животни,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Марио Братоев Братоев, който го
управлява и представлява.
44093
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2471 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1409/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Папи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Полк.
Дрангов 1, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност:
строително-монтажна дейност, производство и
доставка на строителни материали, производство
и търговия със селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, вътрешнои външнотърговска дейност, бартерни сделки и
реекспорт, счетоводни и консултантски услуги,
бръснаро-фризьорски услуги, разкриване и функциониране на заложни къщи и валутно-обменни
бюра и осъществяване на финансови дейности на
небанкови институции съгласно действащия законов
режим в страната, предлагане и продажба на комплексни и туристически услуги, представителство,
агентство и комисионерство на територията на
страната и в чужбина, рекламно-информационна и
лизингова дейност, ноу-хау, промишлени образци,
всякакви битови услуги за населението, фото- и
видеоуслуги, сделки с недвижими имоти, извършване на таксиметрови и други транспортни услуги
и други дейности, позволени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Павлета Стоянова Манева, която
го управлява и представлява.
44094
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2474 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1412/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Киров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Места 8,
ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: промишлено
и гражданско строителство, строително и ремонтно-технически услуги, продажба на строителни
материали, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия, счетоводни и
консултантски услуги, продажба на алкохолни и
безалкохолни напитки и цигари, всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Кирил
Тошков Киров, който го управлява и представлява.
44095
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2469 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1407/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сплендид – пропъртис
солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Хан Аспарух 18, вх. А, ет. 2,
ап. 4, и с предмет на дейност: производство, покупка
и търговия с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на всякакъв вид стоки,
строителство, проектиране, надзор, авторски надзор,
внос, износ, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, оказион, разкриване на собствена
магазинна мрежа, туроператорска (след получаване
на лиценз), превозна, хотелиерска, туристическа
агентска дейност, ресторантьорство, рек ламна
дейност, предоставяне на други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски услуги, външнотърговска дейност,
сделки със земя, арендуване и обработка на земеделска земя с лична или наета техника, търговия
със зърнени храни, транспорт, импорт, експорт,
реекспорт, автосервизно обслужване, превоз на
стоки, пътници и товари в страната и в чужбина
със собствен и/или нает транспорт и всички други
дейности, посочени в Търговския закон. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., със собственик на
дружеството Йордан Димитров Андреев, който го
управлява и представлява.
44096
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2468 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1406/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алекс – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Белмекен 2, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки, разрешени със
закон, търговия с хранителни стоки, цигари и алкохол
(след съответно разрешение), продажба и ремонт на
битова и електронна техника, складова, транспортна
и спедиционна дейност, търговско представителство
и посредничество, информационни, програмни и
импресарски услуги, строителство и посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерска, туристическа, рекламна и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Чанко
Георгиев Русенов, който го управлява и представлява.
44097
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2410
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1376/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дари – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Филип Тотю 4, ет. 3, ап. 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, изкупуване, продажба, доставка,
внос и износ на селскостопанска продукция – животинска и растителна, хранителни и промишлени
стоки, битови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, откриване на увеселителни заведения,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Светослав Веселинов Александров,
който го управлява и представлява.
44098
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2439 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1397/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Миг – релакс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 29, вх. Б, ет. 8, ап. 21, и с предмет
на дейност: консултантска дейност, свързана с
подпомагане на психологическото и физическото
благополучие и рекреационни услуги, операции с
недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, туристически услуги, арендуване и наемане на земеделска
земя и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Теменужка Драганова Станчева,
която го управлява и представлява.
44099
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2419
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1381/2007 вписа в регис-
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търа за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Каваците“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Батово, ул.
Първа 26, и с предмет на дейност: продажба на
недвижими имоти, извършване на всички видове
строителни дейности и съпътстващите ги такива,
маркетинг, реклама, предприемаческа и посредническа дейност, туристическа и туроператорска
дейност, производство, внос, износ и търговия на
едро и дребно с изделия и стоки за бита, промишлеността, селското стопанство и хранителни стоки,
вкл. цигари и алкохол (след съответно разрешение),
търговско обзавеждане, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, кафетерия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, програмна,
импресарска дейност, забавни и електронни игри.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Иван Илиев Германов, който го
управлява и представлява.
44100
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2438 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1396/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еко парк инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Отец Паисий 13, и с предмет на дейност: създаване
и експлоатация на вятърни паркове, производство и
продажба на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, покупка на стоки с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, лизинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон (след снабдяване с
необходимите разрешителни, лицензи и патенти).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Христо Добрев Христов, който го
управлява и представлява.
44101
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2425 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1386/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мириам“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Вардар
1, вх. А, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, производствена дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Мирослава Ласкова Колева, която
го управлява и представлява.
44102
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 928 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 561/2007 дружество с ограничена отговорност „Дендин“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Конче 104,
област Кърджали, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
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превозни сделки в страната и в чужбина, валутни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
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 и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ялчън Алиосман
Мустафа и Назает Алиосман Мустафа, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
44103
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 962 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 580/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енерджи 71“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Дедеагач 1, вх. А, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на всички видове надземни и подземни електрически мрежи, системи,
централи и други подобни съоръжения, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (търговия с
всякакви стоки в страната и в чужбина), продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, ресторантски, туристически, рекламни, посреднически, транспортни, таксиметрови и
други услуги, отдаване на вещи под наем, покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, добив, преработка и търговия с
горивни и строителни материали, добив, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Рюстем Мюмюнов Рюстемов, който го представлява и управлява.
44104
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 947 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 570/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Съч строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, бул. Беломорски 8, бл. 2,
вх. Г, ет. 3, ап. 52, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна
и външна търговия с промишлени стоки, производство и продажба на хранителни стоки – закуски и
пакетирани храни, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, разкриване и дейност на агенции за недвижими
имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически
и транспортни услуги, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на капитала и управител Данаил Митрев Дялков, който
го управлява и представлява.
44105
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 948 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 571/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Смад“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 29, вх. Г,
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ет. 4, ап. 48, с предмет на дейност: строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, добив, преработка и продажба на дърва за
огрев и промишлени нужди, покупко-продажба на
автомобили и авточасти в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба, производство,
изкупуване, преработка и пласмент на всякаква
селскостопанска продукция, валутна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност
на търговско представителство и посредничество,
транспортна, превозна и таксиметрова дейност в
страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантска,
туристическа, рекламна, импресарска дейност,
посредническа, информационна, оказионна, външнотърговска и бартерна дейност, отдаване на вещи
под наем, бояджийски, железарски, авторемонтни
и дърводелски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала и управител Месут Мехмед Ибрам,
който го управлява и представлява.
44106
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 951 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 574/2007 дружество
с ограничена отговорност „МГА строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали, ул.
Стефан Караджа 3, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет
на дейност: търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина с всякакви промишлени и хранителни
стоки, кафе, цигари, алкохол, безалкохолни напитки
и петролни продукти, внос на суровини и материали, комисионна и оказионна търговия, бартерни и
валутни сделки, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция,
производство и обработка на тютюн, производство
и търговия с кожи и кожени изделия, откриване и
експлоатация на забавни, механични и електронни
игри (без хазарт), производство и продажба на строителни материали, хотелиерски, ресторантьорски,
шивашки, подземни и надземни строително-монтажни, демонтажни, ремонтни, телекомуникационни,
хидроизолационни и ел. услуги, добив на дървен
материал и дървообработване, ремонт на моторни
превозни средства и техника, мениджмънт, маркетинг и лизинг, оформяне на документи за вътрешен
и международен туризъм по предварително обявени и договорени маршрути със собствен или нает
превоз, както набиране и подготовка на документи
за задгранични пътувания – частни и служебни,
и получаване на визи от чужди представителства,
смесена търговска дейност с чуждестранни фирми,
бартерни сделки и всякаква вътрешнотърговска
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Мариан Милушев Марков и Филип
Миланов Миланов и се управлява и представлява
от управителя Мариан Милушев Марков.
44107
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 938 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 568/2007
дру жество с ог раничена отговорност „Орионтекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Момчилград, ул. Софроний Врачански 2, 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, външнотърговска дейност – вносно-износни
сделки, бартерни сделки с чуждестранни юридиче-
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ски и физически лица, комисионна, спедиционна,
складова, превозна, туристическа, транспортна,
рекламна, информационна и програмна дейност
в страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, представителство
и агентство в страната и в чужбина на български
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Гарип Сюрюп и Фикри Текче, които го управляват
и представляват заедно или поотделно.
44108
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 959
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 262/93 вписа прехвърляне предприятието на едноличния търговец Петър
Делчев Петров с фирма „Мишел – Петър Делчев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Еви“ – ЕООД, Хасково.
44109
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 956 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 326/2007
промяна за „Балкан тур“ – ООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на
30 000 лв.
44110
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 950 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 573/2007 еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хамелеон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, бул. България 99, с предмет на дейност:
ресторантьорска, хотелиерска, складова, рекламна,
оказионна, строителна, транспортно-спедиторска
дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна мрежа и ателиета за производство и продажба на стоки и услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, експортни, импортни и
реекспортни сделки, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
участие и управление в други дружества и фирми
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол,
рекламни, информационни и други услуги, лизинг,
търговска и посредническа дейност с недвижими
имоти, туроператорска и туристическа дейност и
предприемачество, както и всякакви други дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала Николай Димитров Димитров, който
го управлява и представлява.
44111
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 941 от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 541/2005
промени за „Марица“ – ЕООД: вписва заличаване
на досегашния предмет на дейност и вписва нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
44112
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 674/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бобан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Антим I № 10, бл. 130, вх. 1, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, превозна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, рекламна, информа-
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ционна, програмна и импресарска дейност, битови
и автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,
бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки,
външнотърговска дейност, търговия с авточасти на
едро и дребно (всички при спазване ограниченията
на законодателството) и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александър
Захарийев и от управителите Бобан Христов, Ненад
Михайлов и Мики Николов заедно и поотделно.
44113
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 680/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Р – С ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Христо Ботев, бл. 35, ет. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, спедиторска дейност
в страната и в чужбина, транспортна дейност в
страната и в чужбина, вкл. и международен транспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност и услуги, импорт, експорт,
реекспорт, бартерни и сделки с интелектуална
собственост, превод и легализация на документи,
счетоводна дейност и услуги, търговия със софтуер
и хардуер, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност и
услуги със стоки и вещи, незабранени с нормативен
акт или представляващи монопол на държавата,
агентство и маркетингова дейност и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Светослав Иванов Даскалов и
Радослав Стойнев Спасов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44114
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 681/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Митови груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Цар Освободител 261, вх. А, ет. 8, ап. 77, 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, земеделие и животновъдство, производство
и преработка на продукти от животински произход
и земеделски стоки с цел продажба, комисионни,
спедиционни, превозни в страната и в чужбина,
складови сделки, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, внос-износ,
реекспорт, консултантски услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, вътрешно- и външнотърговски сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Борисов Митов,
Филип Петров Митов и Яна Петрова Митова и се
управлява и представлява от Петър Борисов Митов
и Филип Петров Митов заедно и поотделно.
44115
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.IХ.2007 г. по ф.д. № 683/2007 вписа ед-
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нолично дру жество с ограничена отговорност
„С – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Иглика 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговски сделки, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Иван Кънев Стаменков.
44116
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 675/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ица“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Антим I № 10, бл. 130, ап. 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и
автоуслуги, дейност с интелектуална собственост,
бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки,
външнотърговска дейност, търговия с авточасти на
едро и дребно (всички при спазване ограниченията
на законодателството) и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Владимир
Спасич и от управителите Владан Веселинович,
Синиша Манов, Зоран Стефанович и Предраг Николич заедно и поотделно.
44117
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.IХ.2007 г. по ф.д. № 691/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИП“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Слокощица,
ул. Димитър Канин 45А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, пътнически и
товарни, транспортни, таксиметрови услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видеоуслуги и звукозаписи, издателска и
печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дърводобив
и дървопреработка, външно- и вътрешнотърговска
дейност, каменоделска дейност, производство, преработване и търговия със селскостопанска продукция.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бисер Костадинов Николов.
44118
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.IХ.2007 г. по ф.д. № 692/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анди и Тини“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Жиленци, община Кюстендил, ул.
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Христо Ботев 3, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески или други услуги, сделки с
интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, мениджърска дейност, туроператорска
и туристическа агентска дейност, обществен превоз на пътници и товари, внос и износ на нови и
употребявани моторни превозни средства, както
и на резервни части за тях, дилър на стоки втора
употреба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
управителя Детелин Валентинов Славчов.
44119
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 682/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Изгрев 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дупница, ул. Свети Иван Рилски 121,
ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговска дейност със
строителни материали, електроматериали и В и
К части, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни и
складови сделки, импресарски, програмни, информационни, компютърни, рекламни, туристически,
хотелиерски или други услуги, външнотърговски и
сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Надежда
Милчова Атанасова.
44120
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.IХ.2007 г. по ф.д. № 685/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Марти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Бачо Киро 19, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, спедиторска дейност в страната и в
чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и международен транспорт, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, превод
и легализация на документи, счетоводна дейност и
услуги, търговия със софтуер и хардуер, компютри,
компютърни конфигурации и аксесоари за тях,
производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, търговия с петрол
и нефтопродукти, проектиране на сгради и съоръжения, проектантско-внедрителска, технологична,
производствена, ремонтна и сервизна дейност и
услуги с промишлено и битово предназначение в
областта на електротехниката, машиностроенето,
уредостроенето, строителство и строителна дейност,
търговско представителство и посредничество за
търговска реализация на общодостъпни далекосъ-
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общителни (телекомуникационни) услуги за пот
ребители с крайни мобилни телекомуникационни
апарати, доставка и продажба на крайни мобилни
телекомуникационни апарати, принадлежности и
аксесоари за тях, както и услуги за техническото
им поддържане, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Марта Кирилова Кирова.
44375
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.IХ.2007 г. по ф.д. № 686/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Алекс – АС“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Пиперков чифлик, ул. Йорданка Николова 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 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 Лидия Йорданова Стефанова.
44376
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2007 г.
по ф.д. № 687/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еконоойл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Георги Тертер 25А, 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
търговска реализация на всякакви изделия за бита, в
т.ч. оказионна, консигнационна и разносна дейност,
на потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения,
рекламно-информационна и издателска дейност
(без кино и печат), разкриване и експлоатация на
магазинна мрежа, хотелиерство, ресторантьорство,
туристическа, транспортни и таксиметрови услуги в
страната и в чужбина, сервизна дейност, вътрешно- и
външноикономическа дейност – внос, износ, реекспорт, търговско представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на български и чужде
странни физически и юридически лица, мениджмънт,
маркетингова, лизингова и инженерингова дейност,
битови услуги, покупко-продажба на недвижими
имоти и отдаване под наем на недвижими имоти и
вещи, както и покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, инвестиране на
средства в селското стопанство, промишлеността,
хранително-вкусовата промишленост, инвестиране
на средства в строителството и туризма, търговия с
нефт, нефтопродукти и техните производни, търговия
с автомобили и резервни части за МПС, създаване
и управление на школи и ски училища и всякаква
дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Иван Стоянов Яновски.
44377
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 694/2007 вписа еднолично
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „ Да н ими“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Цар Освободител 10, бл. 42, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: изграждане и ремонт
на строителни обекти в страната и в чужбина,
производство на строителни изделия и продажбата
им или предоставяне на други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка и производство на стоки
и други вещи от всякакъв вид с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид,
покупка на ценни книжа с цел продажба, дейности
на търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна и програмна дейност, външноикономическа и т ърговска дейност – експорт,
реекспорт, покупка и продажба на едро и дребно
на хранителни и нехранителни стоки, вкл. от
собствено производство, покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, консултантски услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякакви други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Николов Димитров.
44378
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 695/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Меламин“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ул.
Николаевска 34, бл. 1, ет. 10, ап. 29, с предмет на
дейност: производство и търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки и услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, сделки с недвижими
имоти, превозна и спедиторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с
интелектуална собственост, всякаква незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Диана Иванова Стойнева.
44379
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.IХ.2007 г. по ф.д. № 697/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Александров
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Парижка комуна 15, 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 и други
услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска
и печатарска дейност, дърводобив, дървопреработ-
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ване, обработване и всичко свързано с дървесината,
продажбата им, дърводелски услуги, авторемонтни
дейности на автомобили и други машини, таксиметрови превози в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александър Димитров
Александров и Ирена Димитрова Александрова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
44380
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.IХ.2007 г. по ф.д. № 652/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Мак“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Тинтява 13, вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, лизингови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортни услуги, пътнически и товарни
таксиметрови превози и всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Красимир Боянов Александров.
44381
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2618 от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 770/2007 вписа промени за
„Беларус агро – трейд“ – ЕООД, Плевен: заличава
като управител на дружеството Анатолий Никитич
Медяник; вписа за управител и представляващ дружеството Олег Петрович Романков; вписа промяна
в адреса на управление на дружеството от Плевен,
ул. Гривишко шосе 1, в Плевен, пл. Република 2,
Бизнес център „Мания тауър”; увеличава капитала
на дружеството от 11 700 лв. на 97 590 лв. съгласно
решение на едноличния собственик на капитала от
4.Х.2007 г.; вписа промени в устава на дружеството
съгласно решение на едноличния собственик на
капитала от 4.Х.2007 г.
48933
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2602
от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 117/2007 вписа промени
за „Хинкови“ – ЕООД, гр. Долни Дъбник: вписа
за прокурист на дружеството Ивайло Станимиров
Хинков; дружеството се управлява и представлява от
управителя Донка Ангелова Хинкова и прокуриста
Ивайло Станимиров Хинков заедно и поотделно.
48934
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2614
от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1101/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „К Т М – 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 63, вх. А, ет. 5, ап. 13, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външно- и вътрешнотърговска дейност, вътрешен
и меж ду народен т у ризъм, ресторантьорство и
хотелиерство, транспортни услуги – пътнически
и товарни, вътрешен и международен транспорт,
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автосервизи и сервизни услуги, резервни части
за тях и втора употреба, производствена дейност
и търговия със селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, услуги, търговско
представителство и посредничество, таксиметрови
услуги с леки и товарни автомобили, комисионни
превозни, спедиционни и превозни сделки, заложни къщи и всички дейности, разрешени със закон,
и с капитал 5000 лв., със собственик Красимир
Тодоров Митев и се управлява и представлява от
управителя Мария Искърова Иванова.
48935
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2569
от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 1083/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Атаник груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 226, вх. А,
ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: производство
и продажба на пакетиран лед, преработка и търговска реализация на промишлени стоки на вътрешния и външния пазар, разкриване на търговски
обекти и складове, търговия с хранителни стоки,
безалкохолни и алкохолни напитки (след издаване на лиценз), посредничество, дистрибуторство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство (без процесуално) на местни и
чуждестранни търговци, юридически и физически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, организиране на туристическа
дейност в страната и в чужбина, брокерска къща
за движимо и недвижимо имущество, строителна
дейност, посредничество за работа в чужбина (след
издаване на лиценз), транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Атанас
Руменов Здравков и Николай Емилов Маринов и
се управлява и представлява от управителя Атанас
Руменов Здравков.
48936
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2620 от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 570/2007 вписа промени за
„Нели дент – амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ“ – ЕООД,
Плевен: заличава вписаното наименование на дружеството и вписа ново наименование „Нели дент – амбулатория за индивидуална практика за първична
извънболнична дентална помощ“ – ЕООД, Плевен;
вписа промяна в предмета на дейност на дружеството, като думата „стоматологична” се замени
с „дентална“, както следва: амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ,
извършване на диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на дентално болни, консултации,
профилактика, предписване на манипулации под
свой контрол и отговорност, обема, вида домашни
грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, извършване на
експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане грижи за физическото
развитие на лица до 18 години, дейности по здравни
документи, свързани с посочената дейност, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
извършване на лечение на болен и в дома му, когато
състоянието на болния налага това, хоспитализация
на пациентите в болница, когато лечебната цел не
може да се постигне в амбулаторни условия или в
дома на пациентите, търговски сделки за нуждите на
медицинските и дентални дейности за обслужване
на пациентите съгласно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ.
48937
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 238 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 777/96 вписа промени
за „България Велков къмпани“ – ЕООД, Плевен:
деноминира капитала на дружеството от 5 млн. лв.
на 5000 лв.; вписа промяна в учредителния акт
на дружеството съгласно решение на едноличния
собственик на капитала от 15.Х.2007 г.
48938
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8829 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4639/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Аия инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Отец Паисий 14, с предмет на дейност: производство, бутилиране и търговия с минерална вода,
студен чай и безалкохолни напитки, търговска и
външнотърговска дейност, представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, спедиционна дейност, рекламна дейност,
складова дейност, внос и износ, ресторантьорство,
хотелиерство, търговия и управление на недвижими имоти. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Росенов Красимиров и Тошка Ганева Лазарова, които
представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
44121
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 8906 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4464/2007 вписа акционерно
дружество „Аквабул АД“ – АД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Никола Караджов 13,
с предмет на дейност: производство и търговия с
газирана и натурална минерална вода и всякакъв
друг вид дейности, сделки и услуги, незабранени
със закон, с капитал 50 000 лв., разпределен в
1000 акции на приносител с номинална стойност
50 лв., със съвет на директорите в състав: Иван
Маринов Маринов – председател и изпълнителен
директор, Иван Живков Тодоров – зам.-председател, и „К – И инвест холдинг“ – ООД, Пловдив, и
се представлява от изпълнителния директор Иван
Маринов Маринов.
44122
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8787
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4638/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тера
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, пл. България 3, с предмет на
дейност: строителство, ресторантьорство и хотелиерство, внос и износ на стоки, вътрешна и външна
търговия, производство на промишлени стоки,
посреднически услуги, търговско посредничество,
представителство 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, рекламна
дейност, оказион, битови услуги, търговия с цигари
и алкохол, доставка на интернет, експлоатация и
на интернет-зала, както и всички други стопански
дейности и услуги (след издаване на необходимите
лицензи), незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Георги Костадинов Бързински.
44123
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8843 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4654/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бенбоус Бъл-
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гария“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Гладстон 7, ет. 6, ап. 21, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически, рекламни или други услуги, търговско
представителство и посредничество, посреднически
услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване
под наем на недвижими имоти и движими вещи,
търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, извършване
на всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Роджър Иън Хигс.
44124
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8819
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4588/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Петя
83“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Куклен, ул. Опълченска 3, с предмет на
дейност: организиране и осигуряване на работа в
чужбина (след снабдяване със съответния лиценз),
вътрешно- и външнотърговска дейност, фризьорска
дейност, маникюр, производство на промишлени и
селскостопански стоки и реализацията им на пазара,
търговско посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, дистрибуторска, комисионна, консигнационна
и лизингова дейност, транспортна дейност – превоз
на пътници и товари в страната в чужбина, както и
всякаква друга дейност, непротиворечаща на закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Златка Николова Станилова.
44125
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8891 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4675/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Уинд Ес
Екс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Брестник, ул. Славянска 5, с предмет на дейност:
производство на облекло, вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с всякакви видове стоки и услуги, търговско представителство
и посредничество, рекламна дейност, транспортна
дейност, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Красимира Благоева Асенова.
44126
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8921 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 353/2006 вписа промени за
„Стия“ – ООД: освобождаване и заличаване на Янко
Атанасов Попчев като съдружник и управител; вписа
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от Иван Атанасов Синапов
и Стефан Георгиев Цветанов заедно и поотделно.
44127
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8929 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1757/2002 вписа промени за
„Данипет“ – ООД: вписва Цоко Тодоров Дрингов за
съдружник и избора му за управител; заличава Вида
Вълкова Янева като съдружник и управител; вписа
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от Цецка Венкова Дрингова и Цоко Тодоров Дрингов заедно и поотделно.
44128
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8922 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 2175/2006 вписа промени за
„Моят магазин“ – ЕООД: освобождава Анастасия
Стоянова Болгурова като едноличен собственик
на капитала и я заличава като управител; приема
Димитър Георгиев Илиев и Иван Атанасов Димчев
като съдружници и избирането им за управители;
вписва промяна във фирмата на дружеството на
„Реформа мениджмънт“ – ООД; вписва нов адрес
на управление – Пловдив, ул. Генерал Колев 13,
ап. 16; вписва нов предмет на дейност: управление
и поддръжка на имоти, външна и вътрешна търговия на едро и дребно със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, интернет търговия, посредническа и комисионна дейност, спедиционна
и транспортна дейност в страната и в чужбина,
автосервиз, консултантска дейност, маркетингова
дейност, рекламна дейност, импресарска и продуцентска дейност, дизайнерство, аранжиране,
интериорни и екстериорни услуги, проектиране,
строителство, дизайн и ремонт на всякакъв вид
сгради и други строителни обекти – строителна
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, информационна дейност, представителство,
извършване на всякакъв вид дейности и услуги,
разрешени от законодателството; вписва приемане
на дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Димитър Георгиев Илиев и Иван
Атанасов Димчев заедно и поотделно.
44129
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8913 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 3293/2006 вписа промени за
„Б. Н. козметикс“ – ООД: приема като съдружник
Траян Ангелов Ангелов; освобождава и заличава
Никола Димитров Хаджиев като съдружник и
управител; вписва промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от
управителя Бойка Стоянова Татанова.
44130
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8751 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1319/2003 вписа промени за
„МП груп“ – ООД: вписва увеличаване на капитала
на 6 500 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
44131
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8877
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 3713/2005 вписа промени
за „Пловдивстрой“ – ООД: освобождава Борислав
Ангелов Велков като съдружник и управител на
дружеството; приема Мирослав Митков Кехайов
като съдружник; вписва нов адрес на управление – Пловдив, ул. Любен Каравелов 2, ет. 5,
ап. 6А; вписва промени в дружествения договор;
дружеството се представлява и управлява от Бисер
Филипов Михайлов.
44132
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 439 от
15.Х.2007 г. на Пловдивския апелативен съд по ф.д.
№ 1266/89 вписа промени за „Хеброс 89“ – ООД:
заличава „Банка Хеброс“ – АД, Пловдив, като
съдружник; заличава като съдружник ЕТ „Хеброс
92 – Онник Джаникян”; вписва като съдружник ЕТ
„Хеброс 92 – Аракси Джаникян”; вписва нов адрес
на управление – Пловдив, ул. Васил Левски 107;
вписва промени в дружествения договор.
44133
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П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 26.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 11236/91 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Евко“ – ЕООД.
44134
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8734 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 4592/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Арт прогресия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Свобода 10, с предмет на дейност: проектиране,
техническо ръководство и контрол в строителството,
интериор и екстериор, търговска дейност, търговия с промишлени и хранителни стоки, както и с
всякакви средства за производство и технологии за
тях, предназначени за всички стопански отрасли,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Яни Чавдаров Иванов и
Костадин Анастасов Палазов и се представлява и
управлява от съдружниците заедно и поотделно.
44135
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8853
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 4661/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ричтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Родолюбие 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,
вътрешна и външна търговия, вътрешноремонтна
дейност, проектна и строително-монтажна дейност,
туристически, хотелиерски, рекламни, информационни или други услуги, посредническа дейност,
услуги на фирми и граждани, инвестиционна дейност, вътрешен и международен туризъм, вътрешен
и международен транспорт, както и всички други
дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на действащото законодателство. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ферад Яшар Шакир.
44136
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8889 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4210/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Диес билдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. България 44, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки, внос и износ на
промишлени и хранителни стоки, консултантски
услуги в областта на счетоводството, финансите,
мениджмънт, реклама, строително-монтажни и
всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Христо Стоянов Николов
и Драгой Стоянов Николов и се представлява и
управлява от Христо Стоянов Николов.
44137
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8795 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4631/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Самодива
вилас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Света Петка 24, ет. 5, офис 9, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, посреднически услуги и консултации в
областта на търговията с недвижими имоти, по-
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купка 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 складови сделки, превоз на
товари в страната и в чужбина, превоз на пътници
в страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, както и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Феникс консулт“ – ЕООД, Пловдив,
и се представлява и управлява от управителя Янка
Огнянова Арнаудова.
44138
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8893
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 4677/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Мак мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Васил Соколов 15, с предмет на дейност:
хотелиерство и ресторантьорство и извършване
на други туристически услуги, импорт, експорт и
реекспорт на стоки, търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки, производство и
търговия на селскостопанска продукция, посредническа и комисионерска дейност, таксиметрови
услуги, строителство и строително-ремонтна дейност, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Атанасов Кожухаров и Мишел Луиз Ууд,
които представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
44139
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8772 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4418/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Фейс ту фейс пропърти
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 63, ет. 1, с
предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти,
консултантска дейност, външнотърговска дейност
и търговско посредничество и представителство,
спедиционни и превозни сделки, както и извършване
на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пол Дейвид Уодингтън и
Марк Джулиан Риг и се представлява и управлява
от Пол Дейвид Уодингтън.
44140
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8841 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 4652/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бота“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Барикадите 8, ет. 3, ап. 7, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, 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, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ремонт
и поддръжка на леко- и тежкотоварни моторни
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превозни средства, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Диана Богданова Георгиева.
44141
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8914 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 4689/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вита – Е“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Славянска 3, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продук
ти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Елена Димитрова Донева.
44142
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8912 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4685/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „МН – Калиста“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Водолей 2, ет. 2, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, предприемачество, посредничество,
сделки с недвижими имоти, производство и продажба
на високо- и нискоалкохолни напитки и цигари, както
и всяка друга дейност, незабранена със закон (след
получаване на необходимото разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мария Любомирова Шагова.
44143
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9009
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 4708/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ненчев – корект
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 197, ет. 6, ап. 24, с
предмет на дейност: търговска и производствена
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки и
вещи, фризьорство, козметика, всякакъв вид услуги,
строителство, ремонтна дейност, посредничество
и представителство на чужди фирми, реклама и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Евгения Георгиева Ненчева и Васил
Апостолов Ненчев и се представлява и управлява
от Евгения Георгиева Ненчева.
44144
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8944 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4706/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „А дис – 95“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Георги Войтех 2, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с позволени от закона стоки,
внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопански произведения, преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността,
търговия с хранителни и промишлени стоки, комисионна и консигнационна търговия, рекламна,
информационна, посредническа и консултантска
дейност, счетоводно обслужване на физически и
юридически лица, консултации и организиране на
счетоводно отчитане. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниела
Георгиева Костова и Александър Георгиев Костов,
които ще представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
44145
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9007 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 4705/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Смок МГ
20“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Брезовско шосе 180, с предмет на
дейност: животновъдство и растениевъдство, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки,
незабранени със закон, търговска дейност на едро
и дребно в страната и в чужбина – внос, износ и
реекспорт с всички незабранени стоки, комисионна
и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, други услуги
и дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Йорданов Куртев.
44146
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9003 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 4702/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хри 100 Захариев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Карлово, ул. Парчевич 48, вх. А, ап. 1, с предмет
на дейност: туристически услуги, ресторантьорство
и обществено хранене, хотелиерство, търговия на
едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество
и агентска дейност на вестници и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска дейност, инженеринг, маркетинг,
лизинг, ноу-хау, информационна дейност, сделки
с интелектуална собственост, рекламна дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, туристическа дейност,
издателска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Христо Николов Захариев.
44147
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8915 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4690/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Армакс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Странджа
11, с предмет на дейност: букмейкърска дейност,
вътрешна и външна търговия и търговия на едро и
дребно със стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
посредническа и комисионерска дейност, внос и
търговия с леки и товарни автомобили, спедиционна
и транспортна дейност в страната и в чужбина, строителна дейност, консултантска дейност, маркетингова
дейност, рекламна дейност, извършване на всякакви
производствени и непроизводствени услуги, всякакъв вид дейности и услуги, всички други дейности,
позволени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Милков Петков и Аргир Митков Аргиров, които ще
го представляват и управляват заедно и поотделно.
44148
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8890 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4673/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ви Ес партньори“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
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Авксентий Велешки 20, с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на човешките
ресурси, консултантска дейност при развитие и
управление на проекти, маркетинг и организиране
на маркетингови проучвания, търговски сделки
с всякакви средства за производство, средства за
потребление, материални и други стоки, разрешени
със закон, вътрешна и външна търговия, рекламна дейност, представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Йорданов Послийски и Веселин
Константинов Илиев, които ще го представляват и
управляват заедно и поотделно.
44149
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8873
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 2947/2007 вписа промени
за „Беар 607“ – ЕООД: заличава Пиетро Луиджи
Гиа като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството; едноличен собственик на
капитала е „Беар 505“ – ЕООД, Пловдив; вписва
нов управител на дружеството – Агостино Дала
Роза; вписва нов учредителен акт; дружеството ще
се представлява и управлява от Агостино Дала Роза.
44150
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8865 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4655/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бенбоус
България – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Гладстон 7, ет. 6, ап. 21, с
предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически, рекламни или други услуги, търговско
представителство и посредничество, посреднически
услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под
наем на недвижими имоти и движими вещи, търговия
на едро и дребно с промишлени и непромишлени
стоки в страната и в чужбина, всякакъв вид дейност
и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Роджър Иън Хигс.
44151
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8964 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4595/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Застраховател
51“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Бетовен 12, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия на едро и дребно, в
т.ч. внос, износ, реекспорт, бартер и други специфични външно- и вътрешнотърговски операции,
посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица (в т.ч. на
застрахователи), застрахователно посредничество
чрез сключване на договори със застрахователни
дружества за извършване застраховки на имущества
и злополука от физически и юридически лица и
консултации във връзка със застраховането относно
изгодни тарифи, покритие от застрахователя при
отделните застрахователни рискове (гражданска
отговорност, каско, пожар и др.), както и дължимо
обезщетение при застрахователно събитие, производство и търговия със селскостопански произведения
и продукти, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Стилиян Петков Пенев.
44152
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8892 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4676/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Солармакс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Сочи
8, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: производство
и търговия с енергия от възобновяеми източници,
търговска дейност във всички разрешени със закон
форми, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Стоянов Шантанов, Владимир Борисов Зафиров и
Николай Лалков Лалов и се представлява и управлява от Георги Стоянов Шантанов.
44153
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8820 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4637/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Голдън глоуб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Княз Богориди 12, ет. 3, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия в страната и
в чужбина, експорт, импорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Серджио Грандо.
44154
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8860 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4646/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ставраков – ИА“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 110, вх. В, ап. 10,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност с осъществяване на всички видове търговски операции, посредничество, услуги, транспорт
с товарни автомобили в страната и в чужбина,
туристически и визови услуги и всички останали
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Иван Ангелов Ставраков.
44155
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8870
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 2831/2007 вписа промени
за „Норд Пловдив корпорейшън“ – ЕООД: заличава „Хисар СПА ризорт“ – ООД, като едноличен
собственик на капитала; вписа нов едноличен
собственик на капитала – Мордехай Шлезингер;
вписа нов учредителен акт.
44156
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8818 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4393/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вес – Мар
дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гаврил Кръстевич 21, ет. 5,
ап. 14, с предмет на дейност: строителство, проектиране и строителен надзор, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, услуги по
застраховане, посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни юридически
и физически лица (в т.ч. застрахователи), агрономически и агротехнически консултации в областта на
селското стопанство, оценки на земеделски земи,
трайни насаждения и др., търговия в страната и
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в чужбина, търговско посредничество и представителство, производствена дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, комисионна, спедиторска, туристическа дейност, както и всички
други дейности и услуги, които не са забранени от
законите и други нормативни актове на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Маринка
Йорданова Веселинова.
44157
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8825 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4624/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алберт и
Дориан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Лев Толстой 34, ет. 2, ап. 4, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина, производство на стоки с цел продажба,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всяка друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Арпине Агоп Тавитян.
44158
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8826 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4626/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Дием – 30“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген.
Колев 18, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
фризьорски и козметични услуги, търговска дейност
в страната и в чужбина, производство на стоки с
цел продажба, транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, лизингова
дейност, както и всяка друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Емилия
Иванова Георгиева, Иванка Николова Ендрева и
Диана Иванова Качулева и се представлява и управлява от Емилия Иванова Георгиева.
44159
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8855 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4668/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „МК – секюрити“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Георги Бенев 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия на едро и дребно със стоки
за бита, хранителни и нехранителни стоки, внос
и износ на промишлени и непромишлени стоки,
транспортна дейност, търговско посредничество и
представителство, комисионни сделки, лизингови
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и извършване
на всички останали търговски дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Валерий Желев Мирчев.
44160
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8948
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 2622/2007 вписа промени
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за „Флеш инженеринг“ – ООД: приемане на нов
съдружник и избирането за управител на Росен
Николаев Василев; освобождаване и заличаване на
Дончо Христов Дончев като съдружник и управител;
вписа промяна на адреса на управление на дружеството – Пловдив, ул. Димитър Талев 144, вх. Е,
ет. 1, ап. 3; вписа промени в дружествения договор,
приети на ОСС от 18.Х.2007 г.; дружеството се представлява и управлява от Митко Димитров Калфов
и Росен Николаев Василев заедно и поотделно.
44161
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8857 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4570/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Еврокозметикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Константин Величков 2, ет. 3, офис
5, с предмет на дейност: внос, износ, дистрибуция,
покупко-продажба на всякакъв тип артикули, продукти, мебели, аксесоари и апарати за фризьорски
салони, естетически центрове, СПА центрове, соларни центрове, болници и домове за възрастни,
консултантски услуги, покупка с цел продажба,
както и строеж и обзавеждане с цел продажба на
недвижими имоти, други услуги в строителството
в страната и в чужбина, транспортна дейност в
страната и в чужбина, дейности, разрешени със
закон, и предоставяне на услуги, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Карлос Солсона Галлардо.
44162
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8730 от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4589/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Примекс БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цар Борис III Обединител 138, вх. Г, ет. 2, ап. 7, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество в
страната и в чужбина, спедиторска и транспортна
дейност (след получаване на надлежно разрешение
за това), консултантска, маркетингова, както и
всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антонио Палма
и Джермано Растели, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
44163
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8827 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4630/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „ЛФБ комерс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Христо
Г. Данов 23, ет. 3, с предмет на дейност: търговска
дейност във всички разрешени със закон форми с
всички разрешени със закон стоки, външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, представителство,
комисионерство, агентство и посредничество на
български и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, търговия с петролни продукти в страната
и в чужбина, производство на стоки за бита и широко потребление, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа и транспортна дейност, сделки с недвижими имоти, производство на филми, видео- и
звукозаписи, бартерни сделки, както и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Борисов Стаменов, Фанка Тодорова
Стаменова и Борислав Любомиров Стаменов, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
44164
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8850 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4660/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дайв груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Димитър Страшимиров 6, ет. 2, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
както и всички други търговски сделки, услуги
и дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Неделчо Димитров Шуманов и Антон
Георгиев Ангелов и се представлява и управлява
от Неделчо Димитров Шуманов.
44165
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8779 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4614/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марияна Колева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 32,
ет. 11, ап. 61, с предмет на дейност: строителномонтажни работи, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Марияна
Колева Балджийска.
44166
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8966
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 4480/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Медицински център – Литостар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Опълченска 4, с предмет
на дейност: специализирана извънболнична помощ
в съответствие с действащото в страната законодателство, вкл. извършване на диагностика, лечение,
рехабилитация и наблюдение на болни, консултации,
профилактика, предписване лабораторни и други
видове изследвания, извършване на медицински
дейност и и манип улац ии – екст ракорпора лна
литотрипсия, лекарства, превързочни материали
и медицински пособия, извършване експертиза на
временна неработоспособност, дейности по здравна
промоция и профилактика, в т.ч. профилактични
прегледи, издаване на документи, свързани с оказваната медицинска помощ, насочване на пациенти
за консултативна болнична помощ. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Стефан Димитров Върбанов, Бойко
Стефанов Димов и Милко Симеонов Шопов, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
44167
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8968 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4627/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Камал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Брезовско шосе 172, с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност, производство на стоки с цел
продажба, външнотърговска дейност, в т.ч. износ,
внос, реекспорт, търговско посредничество и представителство, рекламни, информационни, програмни,
туристически и хотелиерски услуги, търговска дейност от всякакъв вид, в т.ч. износ и внос на битова
и друга техника, сервизни услуги, както и всички
други дейности, позволени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Сами Антон Иса Дафеш.
44168
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8967 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4521/2007 вписа еднолично
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „Ча н галов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ж.к. Баделема 12, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина, всякакъв вид услуги, представителство,
посредничество и комисионерство в страната и в
чужбина, ресторантьорство, кафетерии, хотелиерство, агенция за недвижими имоти – покупко-продажби, замени, отдаване под наем, рекламна дейност,
производство на хранителни, селскостопански,
промишлени стоки, стоки за бита, строителна дейност, проектантска дейност, автосалон, търговия с
МПС, отдаване под наем на МПС, производство на
метални производствени халета, всякаква дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Николаев Чангалов.
44169
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8782 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4617/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тата“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Македония 86, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: проектиране, изграждане,
поддръжка и ремонт на електрически инсталации
и съоръжени я, вът решна и външна т ъргови я,
производство на промишлени и селскостопански
стоки, търговско представителство, посредничество
и комисионерство, превозна, спедиционна и складова дейност, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, реклама, оказион, битови услуги, доставка по интернет, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Антон
Орцев Орцев.
44170
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8786
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4636/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „А дел – Пловдив – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Кукленско шосе 12, с предмет
на дейност: производство и продажба на диамантени
инструменти и машини за рязане на бетон, гранит,
асфалт, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, а за тези дейности, за които се
изисква разрешителен режим – след издаване на
лиценз или съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Василев Владев и Петър Иванов
Петров, които ще го представляват и управляват
заедно и поотделно.
44171
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8859 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4645/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „АРС – Норд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петко
Д. Петков 45, с предмет на дейност: производство
и търговия на едро и дребно с всякакви стоки,
внос и износ, вътрешен и международен транспорт,
търговско посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Таня Николова
Новакова и Ахмет Ремзи Серт и се представлява
и управлява от Ахмет Ремзи Серт.
44172
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8776 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4597 /2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антоанета
Ботева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Талев 128, ет. 4, ап. 7, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски
сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови, лицензионни сделки, хотелиерство, туризъм, рекламни, информационни и други сделки
и услуги, производство на стоки с цел продажба,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всякакви сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Антоанета Стефанова Ботева.
44173
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8778 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4608/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Анви комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Царевец 9, ет. 4, ап. 7, с предмет
на дейност: производство и търговия с адитиви за
хранителната промишленост, вътрешна и външна
търговия с всякакви стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, производство на
стоки с цел продажба, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, вътрешен и международен
транспорт, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Ангел Иванов Владиков.
44174
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8744 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 4606/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Райна Стоева
галерия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Пещерско шосе 137, ет. 2,
ап. 3, с предмет на дейност: създаване, търговия
и посредничество с произведения на изкуството:
изящни изкуства, картини, скулптури, инсталации,
видео- и мултимедийно изкуство, художествено
оформление на интериор и екстериор, фотография, литературни и публицистични произведения,
музикални произведения, както и всички други
дейности, позволени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Живко Петров Джельов.
44175
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8899 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4507/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Кенда Болканс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Пещерско шосе 13, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност с велосипедни гуми,
части и аксесоари за велосипеди, представителство
и посредничество в страната и в чужбина, спедиторска и транспортна дейност (след получаване
на надлежно разрешение за това), сделки с обекти
на интелектуалната собственост, консултантска,
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маркетингова, търговска и информационна дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илия
Максимов Митков, Светослав Любенов Мартинов
и Лукан Петков Луканов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно, но за
закупуване и продаване на недвижимо имущество,
както и за теглене на банкови заеми, дружеството ще бъде представлявано само заедно от Илия
Максимов Митков и Светослав Любенов Мартинов.
44176
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8822 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4169/2003 вписа промени за
„Еко Вен“ – ЕООД: вписва за управител Галина
Зисова Цветанска; промени в учредителния акт;
дружеството се управлява и представлява от Невена
Димитрова Батинова и Галина Зисова Цветанска
заедно и поотделно.
44177
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 8765 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 10833/92 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „ВАВ – Валентина Василева“ от едноличния търговец Валентина Ангелова
Василева на „ВАВ – 92“ – ЕООД.
44178
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 3 ТЗ с решение № 8872 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4293/99 вписа заличаването
на „Марс медиа“ – ООД.
44179
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8916 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 3512/2005 вписа промени за
„Мизто“ – ООД: освобождаване на Карстен Хьорт
Биере и Сузан Иенсен като управители; избиране на
Магдалена Георгиева Душева за управител; дружеството се управлява и представлява от управителя
Магдалена Георгиева Душева.
44180
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8863
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 2161/2005 вписа промени
за „Беар 505“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Пловдив, ул. Княз Александър I № 42;
вписва промяна в учредителния акт относно адреса
на управление, както и промяна на чл. 16, буква
„и” от същия акт по следния начин: ОС (едноличният собственик) дава предварително съгласието
си управителят на дружеството самостоятелно да
взема решения относно придобиване и отчуждаване
на недвижими имоти и вещни права върху тях без
ограничения, вкл. да определя самостоятелно цената
и вида на правната сделка, както по отношение на
„Беар 505“ – ЕООД, така също и за дружествата,
в които „Беар 505“ – ЕООД, е едноличен собственик или съдружник; дружеството се управлява и
представлява от Пиетро Луиджи Гиа.
44181
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 29.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 8287/92 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Примекс АВГ“ – ООД.
44182
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение от 31.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 4910/96 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Комарс стройинвест“ – АД.
44183

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 8937 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 5100/2000 вписа промени за
„Пловдивинвест – 21“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Петър Димитров Попов; избира Димитър Петров
Попов за член на съвета на директорите; избира
Петър Веселинов Ангелов за изпълнителен директор;
дружеството се представлява от Петър Веселинов
Ангелов и Димитър Петров Попов заедно и поотделно; вписа промени в устава.
44184
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение от 30.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 652/98 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Валина“ – АД.
44185
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение от 29.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 5439/98 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Мембранни технологии“ – АД.
44186
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение от 31.Х.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 1421/2002 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Валиммо“ – АД.
44187
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9006
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 4704/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Димар
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Асен Карастоянов 8, 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, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна дейност,
всички дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иван Димитров Димитров.
44188
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8774 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4587/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ГБ – сървисиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 54, лява
секция, ет. 4, ап. 25, с предмет на дейност: покупко-продажба, строителство, отдаване под наем и
управление на недвижими имоти, търговско представителство и посредническа дейност, дейност
като акредитиран представител по смисъла на
чл. 133 ЗДДС, 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 Найджъл
Патрик Хоул.
44189
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8971
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 4693/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Форест
хилс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Подофицер Георги Котов 13, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, проектиране, изграждане, строителство на
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недвижими имоти, извършване на строителномонтажни работи, дейности и услуги, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство и
посредничество, превозна дейност и услуги, хотелиерска, туристическа дейност и услуги, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност,
всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Шмуел Толедано.
44190
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8743 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 4577/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Реа софт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Свети
Горазд 8, ет. 2, с предмет на дейност: разработка
и внедряване на софтуер и софтуерни решения,
предоставяне на интернет услуги и изграждане на
компютърни мрежи, консултантски услуги, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга
дейност и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Анета Димитрова Чакърова и
Радослав Веселинов Драгийски и се представлява
и управлява от Анета Димитрова Чакърова.
44191
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8972 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4692/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ей Би Ейч
пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Подофицер Георги Котов 13, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране, изграждане, строителство
на недвижими имоти, извършване на строителномонтажни работи, дейности и услуги, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство и
посредничество, превозна дейност и услуги, хотелиерска, туристическа дейност и услуги, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност
и всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Итцхак Бен Хаиюн.
44192
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8879 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 228/2006 вписа промени за
„Интернешънъл бул брокер 2“ – ЕООД: заличава
Пиетро Луиджи Гиа като едноличен собственик на
капитала и управител; вписва нов едноличен собственик на капитала „Беар 505“ – ЕООД, Пловдив;
вписва нов управител Агостино Дала Роза, който
представлява и управлява дружеството; вписа нов
учредителен акт.
44193
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8869 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 713/2006 вписа промени за
„Артдекор“ – ООД: заличава Съби Русланов Щилянов и Денислав Ефремов Моллов като съдружници; приема Тони Мирославова Хаджиева като
съдружник; вписа промени в дружествения договор.
44194
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8996 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 2627/2002 вписа промени за
„Булром петрол“ – ЕООД: приема Пламен Иванов Данаилов като съдружник и управител; вписа
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промяна на фирмата на дружеството на „Булром
петрол“ – ООД; дружеството се представлява и
управлява от Веско Ганчев Коритарев и Пламен
Иванов Данаилов заедно и поотделно; вписа приемане на дружествения договор.
44195
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8976
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 2734/2000 вписа промени
за „СЕС Химимпекс“ – ООД: вписа нов адрес на
управление на дружеството – ул. Петко Д. Петков
55, ет. 1, Пловдив; вписа промяна в дружествения
договор.
44196
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8930 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1958/2004 вписа промени за
„Д ориджин – България“ – ЕООД: вписа ново име
на фирмата – „Дорижин – България“ – ЕООД;
вписа нов адрес на управление – Пловдив, бул.
Санкт Петербург 34А; вписа промени в учредителния акт.
44197
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8924
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 2997/2006 вписа промени
за „Веси транс“ – ЕООД: освобождава Веселка
Николова Чалъкова като едноличен собственик
на капитала и я заличава като управител; вписва
за едноличен собственик на капитала и управител
на дружеството Мария Борисова Василева; вписа
промяна на седалището и адреса на управление на
с. Брестник, ул. П. Славейков 1; вписа нов предмет
на дейност: транспортни услуги, отдаване под наем
на недвижими имоти и на машини и съоръжения,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, строителство, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, консултантски услуги,
всякаква друга незабранена със закон дейност; вписа
приемане на нов учредителен акт. Дружеството се
представлява и управлява от управителя Мария
Борисова Василева.
44198
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 8936 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4045/92 вписа прехвърляне на
предприятие с фирма „Ударник – Костадин Смилянов“ от едноличния търговец Костадин Николов
Смилянов на Десислава Николова Смилянова и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Ударник – Десислава Смилянова“.
44199
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8880
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1324/96 вписа промени
за „БМД – М“ – ЕООД: вписа промяна адреса на
управление на Пловдив, ул. Скопие 102 (мебелен
магазин „БМД“); вписа промяна в учредителния акт.
44200
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9001 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 4699/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хъс Бургас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, кв. Коматево, ул. Околовръстен път, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство на селскостопански, хранителни и
нехранителни стоки, всякаква друга дейност с
изключение на забранената със закон или други
нормативни актове, с капитал 5000 лв., собственост
на „Хъс“ – ООД, Пловдив, с неопределен срок и се
представлява и управлява от Александър Христов
Асенов и Иван Христов Асенов заедно и поотделно.
44201
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8842 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4658/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сантинелли – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Богомил 58, ет. 4, с предмет
на дейност: производство на стоки, вкл. конфекция
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност със стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и складови сделки, както и всяка друга дейност и
услуги, разрешени от националното законодателство,
с капитал 1 359 570 лв., собственост на „Сантинелли“ – ООД, с неопределен срок и се представлява
и управлява от Шенайде Ердухан Исмаил.
44202
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 8773 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 4583/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миран“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тарас Шевченко 1, ет. 5,
ап. 17, с предмет на дейност: транспортна дейност,
вътрешнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, външнотърговска дейност, в т.ч.
износ, внос, реекспорт, търговско посредничество
и представителство, рекламни, информационни,
програмни, туристически и хотелиерски услуги,
търговска дейност от всякакъв вид, сервизни услуги, както и всички други дейности, позволени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Лауенд
Али Шамдин.
44203
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8834 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4554/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дафна“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Македония 62А, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, търговия на дребно с кафе,
безалкохолни напитки и закуски и всяка друга
незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Пенка Якова Дафова, Пепа Трендафилова Щиплиева и Тони Трендафилова Георгиева,
които ще представляват и управляват дружеството
поотделно.
44204
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8837 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4502/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Анастас Нейков – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Клокотница 37, с предмет на
дейност: импорт, експорт, търговия и посредничество
при сделки с недвижими имоти, рекламна, туристическа, строителна, транспортно-спедиторска,
складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност,
представителство и посредничество, разкриване на
магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки
и услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и продажба на селскостопанска продукция, материали и техника, всякакъв друг вид
търговска дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анастас
Димитров Нейков.
44205
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8894 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4678/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Марджи транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 319, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: транспортна дейност, търговска дейност
в страната, външнотърговска дейност, импорт,
реекспорт на стоки, услуги за населението, представителство и посредничество, ресторантьорство
и хотелиерство, производство и реализация на
селскостопанска продукция, други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марийка Тодорова Димитрова и Руси
Георгиев Димитров и се представлява и управлява
от Марийка Тодорова Димитрова.
44206
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8862 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 4663/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „РИВ експорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пенчо Славейков 8, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с всякаква
селскостопанска техника, проектиране, производство, доставка и монтаж на дограма от алуминиеви,
пластмасови и дървени профили, алуминиеви конструкции, окачени фасади, строително-монтажни
работи, вътрешна и външна търговия с всякакви
стоки, проучване, проектиране и строителство на
всякакви сгради и съоръжения – цялостно изпълнение, транспортни услуги – превоз на пътници и
товари в страната, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Румен Илиев Въчанов.
44207
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8828 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4635/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ПМ консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 26, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с промишлени
стоки и стоки за бита и дрехи, транспортна дейност,
спедиторска дейност, посредничество и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със
селскостопанска продукция от растителен произход
в суров и преработен вид, хотелиерство, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
рекламна дейност и дизайн, създаване и поддръжка
на интернет сайтове и интернет реклама, всякакъв
друг вид дейности, сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Борисов Минчев.
44208
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8790 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4684/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Инкредибиле“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Милин камък 10, ет. 4, с предмет на
дейност: ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на заведения за обществено хранене, посреднически услуги, комисионни договори, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос и износ на стоки от
хранително-вкусовата, леката и селскостопанската
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промишленост, търговия на едро и дребно със стоки
от хранителната и леката промишленост, търговия
и производство на стоки от селскостопанската
промишленост, стоки за бита, импорт, експорт и
реекспорт, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, а за тези дейности, за които се изисква
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
Магдалена Кузманова Стойчева.
44209
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8965 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 4633/2007 вписа еднолично
д ру жест во с ог рани чена от говорност „Саранда“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Александър Батенберг 14, с предмет
на дейност: организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по Закона за счетоводството, икономически, счетоводни, търговски
и други услуги, представителство на български
и чуждестранни юридически и физически лица,
складова дейност, комисионна дейност, туризъм,
транспорт в страната и в чужбина, както и всички
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Светлана Николова Динкова.
44210
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8824 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 4619/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Компас – ВС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Стефан Стамболов 77, ет. 1, ап. 12, с предмет на
дейност: търговска дейност (вкл. внос и износ),
производствена дейност, транспортна дейност,
строителна дейност, международен превоз, спедиция, хотелиерство, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Севда
Стефанова Караиванова и Велика Славчева Иванова, които го представляват и управляват заедно
и поотделно.
44211
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8902 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4543/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Спиритас“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
България 126, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
производство на мебели, външна и вът решна
търговия, проектиране, строителство, монтажна
и ремонтна дейност, посредничество, комисионерство и търговско представителство в страната и
в чужбина, вътрешен и международен транспорт,
ресторантьорство, хотелиерство, туристическа и
туроператорска дейност в страната и в чужбина,
дизайн, маркетинг и рекламна дейност, производство
и монтаж на алуминиева, дървена и PVC дограма,
консултантски, ксероксни и машинописни услуги,
производствена, складова, спедиторска, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Спиридон
Николовгенис, Александра Христова Атанасова и
Панайотис Георгиос Пилиарос, които го представляват и управляват заедно и поотделно.
44212
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8897 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4669/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ник Тим“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Златорог 32, вх. Б, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
туристическа дейност, туроператорска дейност и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни
туристически услуги (след регистрация и получаване
на съответното удостоверение за това съобразно
Закона за туризма), търговия с алкохолни и тютюневи
изделия (след получаване на съответните лицензи),
транспортна и таксиметрова дейност в страната и
в чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки
и стоки за бита, строителна и ремонтна дейност,
всякакъв вид търговска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Николай Георгиев Георгиев, Иван Цветанов Каишев и
Костадин Григоров Караджов и се представлява и
управлява от Николай Георгиев Георгиев.
44213
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1266 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 657/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Пампорово мениджмънт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, бул.
България 60Б, с предмет на дейност: менажиране
на хотели, вътрешен и международен туризъм – туроператорска и турагентска дейност (след лиценз),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, рент-а-кар и
таксиметрови услуги (след лиценз), експлоатация
на електронни, телевизионни, видео- и механични
игри и комплекси за отдих, спорт и развлечения,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, разкриване и експлоатация
на търговски, хотелски и туристически обекти,
заведения за обществено хранене и развлечение
и услуги, съпътстващи тези дейности, вътрешен
и международен транспорт – превоз на пътници
и товари (след лиценз), спедиторска, складова,
лизингова и комисионна дейност, консултантски
услуги, рекламна и маркетингова дейност, други
дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Валери Александров Крушовлиев, Недялко Райков
Кацаров, Костадин Петров Узунов и Рангел Христов Трифонов и се управлява и представлява от
управителите Недялко Райков Кацаров и Валери
Александров Крушовлиев заедно и поотделно.
44218
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 с решение № 6 от 20.VІІ.2007
г. по ф. д. № 7195/97 на Софийския градски съд
вписва прехвърляне на предприятие с фирма „Булгиталия” – ООД, София, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Мареган
87” – ООД, гр. Годеч (рег. по ф. д. № 1221/2004 по
описа на СОС).
12066
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3490 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1650/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денталестет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Казанлък, ул. Генерал Радецки 36, вх. А,
с предмет на дейност: търговия, 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 (без процесуално), комисионни,
складови и сделки с интелектуална собственост или
други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
или лицензионен 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 Димитър Михайлов Карабоюков.
44219
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3500 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1660/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Превенция
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Руски 56, с предмет на дейност:
търговия, 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 (без
процесуално), комисионни, складови и сделки с
интелектуална собственост или други услуги, внос,
износ и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а когато има разрешителен или лицензионен
режим, след получаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Росен Райчев
Рашков, Магдалена Стефанова Ангелова и Иван
Николов Камбуров и се управлява и представлява
от Росен Райчев Рашков.
44220
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3529 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1677/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Авио делта
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, кв. Летището, бл. 98, с предмет на
дейност: производство и експлоатация на свръхлеки, леки летателни апарати и необходимите за тях
екипировка, оборудване и резервни части и всякаква друга незабранена със закон дейност, която
по предмет и обем изисква воденето є да става по
търговски начин, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Румен Георгиев Иванов, Андрея Иванов Добрев,
Ганчо Ангелов Ганев и „Сейлс сървисис“ – ООД,
София, представлявано от Любомира Петрова Пантелеева-Евстатиева, и се управлява и представлява
от управителя Румен Георгиев Иванов.
44221
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3531 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1679/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Уайтиай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Стефан Тошев
6, вх. А, ет. 10, ап. 59, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия с битови и промишлени стоки, производство на стоки с цел продажба, лизингова, консултантска, външно- и вътрешнотърговска дейност,
бартерни сделки, внос, износ, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
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собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, разрешени със закон, строителство
и предприемаческа дейност, покупка, проектиране,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, отдаване под наем на недвижими имоти
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
които ще се извършват в страната и в чужбина, 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 Йоан
Танчев Иванов.
44222
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3618 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1731/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фарма 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Сливница 4, вх. Б, ап. 5, с
предмет на дейност: аптечна дейност, търговия на
едро и дребно с лекарства и лекарствени продукти,
търговия с всякакви услуги на граждани и фирми,
външнотърговска дейност, експорт-импорт и всякаква друга незабранена със закон дейност, която
по предмет и обем изисква воденето є да става по
търговски начин, а когато има разрешителен или
лицензионен 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
Снежина Страшимирова Цолакова.
44223
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3630 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1735/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кнауфмахер“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Хината 1, вх. А, ет. 3, ап. 7,
с предмет на дейност: строителство, строителномонтажни и строително-ремонтни работи в страната
и в чужбина, проектиране и строеж на недвижими
имоти с цел продажба, разработка, конструиране и
изпълнение на вътрешно архитектурно обзавеждане,
климатични, електрически и водопроводни инсталации, търговска дейност, производство, покупка
и продажба на стоки в първоначален и преработен
вид в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, автомонтьорски,
автотенекеджийски, автосервизни и други услуги,
продажба на резервни части, а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Дечко
Тошков Гинев.
44224
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. № 872/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДНЛ – Супербайк“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Неофит Бозвели 17, с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
външнотърговска дейност чрез внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други
сделки и операции, складови сделки, търговско и
рекламно представителство на български и чуждес-
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транни юридически и физически лица, организиране
на развлекателни и забавни игри – картинг, бъги,
спортни и кросови мотори и др., както и всякакви
други сделки и предоставяне на услуги, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
Даниел Цветанов Цанински.
44229
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 671/2003 вписа промяна за
„Зенит – 03“ – ООД, Шумен: заличава досегашния
адрес на управление на дружеството и вписва нов
адрес на управление на дружеството: Шумен, ул.
Ген. Тошев 1, вх. 4, ет. 6, ап. 82.
44230
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. № 874/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нежо 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Шеста 25, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната или
в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, складова, информационна, комисионна, спедиционна, туристическа, счетоводна
и рекламна дейност, лизинг и покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата
им. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Анатолий Михайлов Тодоров.
44231
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. № 875/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Лифтинженеринг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Перуника 16, вх. 3, ет. 8,
ап. 70, с предмет на дейност: поддръжка, ремонт и
монтиране на асансьорни уредби, електротехническа
и електромонтажна дейност на АУ, стругаро-фрезистки и шлосеро-монтьорски услуги, заведение за
обществено хранене, павилион за кафе, фъстъци,
сокове, захарни и тестени изделия, производство,
изкупуване, препродаване, внос, износ, комисионна
дейност на селскостопански и промишлени стоки
и друга дейност, която по обем изисква делата є
да се водят по търговски начин, и след снабдяване
с лиценз за дейностите, за които е необходимо.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Гиню Запрянов Гинев и
Петър Михайлов Петров, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
44232
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. № 876/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Шуле“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Единаковци, община Хитрино, област Шумен,
ул. Дунав 7, с предмет на дейност: производство,
съхранение и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, импорт, експорт, реекспорт и бартерни
сделки, хотелиерски, туристически и информационни
услуги, пътнически, товарни и таксиметрови превози,
рент-а-кар, агентство, посредничество и представи-
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телство на български и чуждестранни предприятия,
инженерингова, конструкторска, предприемаческа
и консултантска дейност, спедиционна, лизингова
дейност, архитектура, строителство, дизайн, покупка, отдаване под наем, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и други дейности
и услуги по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Мустафа Ай и Емине Бешли, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
44233
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. № 877/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Нус“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Наум, община Каолиново, област Шумен, ул. Иван Вазов 3, с предмет
на дейност: строително-монтажни работи на сгради
и съоръжения, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и продажба на стоки
от собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, маркетинг, дизайн, ресторантьорство, кафетерия, рибовъдство, опаковане и бутилиране на промишлени
стоки, откриване на складове и търговия на едро,
селскостопанска дейност и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Сезгин Сеидов Салиев и Нахсен Йълмаз, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
44234
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 1042/98 вписа промяна за „Матекс“ – ЕООД,
с. Тимарево, област Шумен: заличава досегашното
седалище и адрес на управление на дружеството
и вписва ново седалище и адрес на управление:
Велинград, ул. Хан Аспарух 2.
44235
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. № 878/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сатурн“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Витоша 9, вх. 1, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, производство и търговия на едро и
дребно със селскостопанска продукция, промишлени
и хранителни стоки, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна, превозна, туристическа и хотелиерска дейност, питейни
заведения, ресторантьорство, рекламна дейност
и маркетинг, внос, износ и продажба на МПС,
консултантска дейност в областта на недвижимите имоти и строителство, внос, износ, бартерни
сделки, реекспорт, външнотърговска дейност по
целия предмет на дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, 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
Зюбейде Мехмедова Халидова.
44236
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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. № 879/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Вестина“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, област Шумен, ул. Цар
Освободител 1А, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков
контрол, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, компютърни, импресарски
или други услуги при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна
търговия (след съответно разрешение), проектиране,
маркетинг, дизайн, ресторантьорство, кафетерия,
както и други услуги и дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Веселина Георгиева
Вангелова и Харитина Димитрова Петкова, които
го управляват и представляват заедно.
44237
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. № 800/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Реал транс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Браничево, община Каолиново, област Шумен, ул.
Септември 8, с предмет на дейност: извършване след
разрешение (лиценз) на леки и товарни превози в
страната и в чужбина и на таксиметрови превози,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина, външнотърговска и
външноикономическа дейност, козметична дейност,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране на културнобитово и жилищно строителство, инвеститорски,
ст роително-монта ж ни и ст роително-ремонтни
услуги, селскостопанска дейност, изработка, монтаж и демонтаж на алуминиева, дървена и PVC
дограма в страната и в чужбина, ресторантьорска,
хотелиерска и туристическа дейност, екскурзоводни
услуги, продажба на алкохолни напитки и цигари,
комисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки, лизингова дейност, създаване и експлоатация
на консигнационни складове, бартерни сделки, маркетинг и мениджмънт, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ Емил Ангелов Маринов.
44238
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. № 883/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Малори“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Съединение 45, вх. 8, ап. 173, с предмет на
дейност: рекламни услуги, спедиционни и превозни
сделки, маркетинг, внос и износ, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
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складови и сделки с интелектуална собственост,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
комисионни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Огнян Стефанов Блъсков и
Славка Христова Блъскова и се управлява и представлява от управителя Огнян Стефанов Блъсков.
44239
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. № 884/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Експерт навигатор“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Васил Априлов
34, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни, консултантски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
външнотърговска и външноикономическа дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представляващ Даринка Георгиева Колева.
44240
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 448/2004 вписа в търговския регистър
прехвърляне – апорт на цялото търговско предприятие на ЕТ „Валентин Хаджистоев“, с. Радко
Димитриево, община Шумен, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Свиневъдна компания“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 809/2007 по описа на ШОС), представлявано от
Валентин Тодоров Хаджистоев.
44241
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 809/2007 вписа
в търговския регистър прехвърляне – апорт на
цялото търговско предприятие на ЕТ „Валентин
Хаджистоев“, с. Радко Димитриево, община Шумен
(рег. по ф.д. № 448/2004 по описа на ШОС), като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Свиневъдна компания“ – ООД (рег.
по ф.д. № 809/2007 по описа на ШОС), представлявано от Валентин Тодоров Хаджистоев; увеличава
капитала на „Свиневъдна компания“ – ООД, от
5000 лв. на 4 610 000 лв.; прилага дружествен договор на дружеството, съдържащ всички изменения
и допълнения.
44242
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 643/2003 вписа промени за „Мете Денизджилик“ – ООД, Шумен: заличава Айше Улуфер Мете, Суави Илке Мете и Бахри Мете като
съдружници в дружеството; вписва Хасан Шахин
като съдружник в дружеството.
44243
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2317 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 854/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Престиж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Зорница, бл. 6, вх. Ж, ет. 8,
ап. 118, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, застрахователни сделки, банкови и валутни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
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, лизинг и всякакви други дейности,
разрешени със закон, внос и износ по предмета
на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Иринка Димитрова Обрешкова.
44244
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1979 от
11.IХ.2007 г. по ф.д. № 737/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Конвекс билдингс“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к.
Златен рог, бл. 30, вх. В, ет. 1, ап. 42, с предмет
на дейност: покупка, строителство, обзавеждане,
поддръжка и продажба на недвижими имоти, управление и стопанисване на недвижими имоти,
посредническа дейност при набиране на работници
за страната и чужбина, производство на стоки с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, международен
транспорт, 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 капитал 5000 лв., със съдружници Антон Иванов Тонев и Динко Георгиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
44245
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1506
от 3.VII.2007 г. по ф.д. № 574/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Автоелектроника – 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен
рог, бл. 14, вх. Г, ап. 75, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ на стоки, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна
дейност, транспортни услуги, превоз на пътници и
товари, строително-ремонтна и монтажна дейност
и услуги, ремонт и сервизна дейност на МПС, автотранспортни и автокозметични услуги, компютърна диагностика на електронни, запалителни и
инжекционни системи, други дейности, разрешени
със закон, при спазване законовите изисквания за
лицензиране. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Пламен Дочев Плочев.
44246
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1451 от
27.VI.2007 г. по ф.д. № 549/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Енергомонтаж“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ж.к. Васил Левски,
бл. 14, вх. Д, ет. 2, ап. 4, 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, проектиране и доставка на отоплителни и климатични
инсталации, ремонт на водни котли с ниско, средно
и високо налягане, газифициране на сгради (след
лиценз), монтаж и демонтаж на метални конструкции, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и
други услуги, търговия с промишлени и хранителни
стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, услуги в строителството и
довършителни дейности в строителството, комисионни, спедиционни, вътрешни и международни
превозни сделки, складови и сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, други дейности,
разрешени със закон, внос и износ по предмета
на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Петър Тодоров Петров.
44247
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2010
от 15.IХ.2007 г. по ф.д. № 749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Янатекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Индже войвода
1, с предмет на дейност: изработка на изделия
от текстил и шивашки услуги, 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 капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Кирил Симеонов Върбанов.
44248
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2244
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 832/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Смайлинг Алекс“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импорт и експорт
на стоки в страната и в чужбина, предоставяне на
интернет услуги и покупко-продажба на компютри
и компютърни аксесоари, лизингова дейност и
всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност ще придобива необходимите лицензии и
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разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Робърт Джордж Пауърс.
44249
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1791 от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 663/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар Джей енд Ес“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Джон Атанасов 9, офис 6, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество в
страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Силвия Хелена Карнейро
да Куня Аликзандър.
44250
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2003
от 14.IХ.2007 г. по ф.д. № 741/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хаджиколев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Кабиле, бл. 2,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: строителство
и проектиране, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско посредничество, хотелиерство
и ресторантьорство, производство и търговия със
стоки за бита и изделия на хранително-вкусовата
промишленост, разкриване на магазини 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. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Николай Петков Хаджиколев.
44251
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2151
от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 811/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ели 93“ – ЕООД, със седа лище
и адрес на управление Ямбол, ул. Хале, бл. 5,
вх. А, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, сделки с
интелект уа лна собственост, сервизна дейност,
рекламни, информационни, туристически и други
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, както
и всякаква друга търговска 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
Атанас Георгиев Тенев.
44252
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2255 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 847/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго-

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ворност „Брилянт и форте“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Д-р Кръстев 7,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на дограма,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, сделки
с интелектуална собственост, сервизна дейност,
рекламни, информационни, туристически и други
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, както
и всякаква друга търговска 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
Валентин Величков Динев.
44253
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2107 от
2.Х.2007 г. по ф.д. № 791/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мити“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Бояджик, област Ямбол, ул. П.
Волов 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, транспортна дейност в страната и
в чужбина, ремонт, сервизна дейност на МПС и
други услуги и дейности, незабранени със закон,
бартерни и реекспортни сделки, външнотърговски
сделки по целия предмет на дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Ивелина Стоянова Лумбова.
44254
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1894 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 700/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Бордик медия“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Ат. Кратунов 9, с предмет на дейност: покупка на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки и вещи с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско посредничество и представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност (след
снабдяване с лиценз), туристическа, импресарска,
рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, превозна
дейност, покупка на строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни сделки,
организиране на курсове по компютърна грамотност,
обучение за професионална квалификация, интернет
услуги, продажба на компютърна, офистехника и
софтуерни продукти, студио-визуална продукция,
внос и износ по предмета на дейност и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон или
за които не се предвижда особен разрешителен режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., ксъс съдружници Диляна Благовестова
Керемедчиева и Борислав Кунев Керемедчиев, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
44255
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 11040/2002 вписва промени за „Бългериън
кънстракшън хаус“ – АД: заличава като членове
на надзорния съвет Георги Събев Събев, Росица
Веселинова Гюлева и Омуртаг Методиев Петков;
вписва като членове на надзорния съвет Сашко
Георгиев Велков – председател, Румяна Рачева Тодорова – зам.-председател, и Марта Иванова Лалова;
заличава като членове на управителния съвет Надежда Евгениева Станева и Стела Атанасова Груева;
вписва като членове на управителния съвет Калин
Здравков Захариев – изпълнителен член, и Борислав
Валентинов Радев; дружеството ще се представлява
от изпълнителния член Калин Здравков Захариев.
44470
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 29.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11040/2002 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бългериън
кънстракшън хаус“ – АД.
44471
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. № 13225/2007 вписва промени
за „Роберг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Хари Розенберг на Иван Иванов Цонев; вписва като съдружник Иван Иванов
Цонев; дружеството продължава дейността си като
„Роберг“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
44472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9275/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маркет имидж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна I част, бл. 20, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: връзки с обществеността, рекламна,
информационна, консултантска и маркетингова
дейност, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стефан Титков Иванов, който го управлява и представлява.
44473
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 7978/2007 вписва промени
за „Фортеплей“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Валентин Михайлов Миланов
на Албена Цацова Шавель; заличава като съдружник
и управител Валентин Михайлов Миланов; вписва
като съдружник Албена Цацова Шавель; премества седалището и адреса на управление от София,
район „Оборище“, бул. Сливница 176, във Варна,
район „Одесос“, ул. Цариброд 92, ет. 1.
44474
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. № 12212/2007 вписва промени за „Лекс
Локус“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала
на дружеството, от Даниел Ангелов Лашев на
„Вернън Прайвет Екуити фонд“ – ООД; заличава
като едноличен собственик на капитала Даниел
Ангелов Лашев; вписва като едноличен собственик
на капитала „Вернън Прайвет Екуити фонд“ – ООД
(рег. под № 4389246 в Доувър, щат Делауеър, САЩ);
вписва нов учредителен акт.
44475
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14707/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Каладас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 208,
вх. В, ет. 8, ап. 55, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни 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 и управител Янка Георгиева
Ганчева, която го управлява и представлява.
44476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 16312/99 вписва промяна за
„Бал – 2000“ – ООД: премества адреса на управление в София, район „Триадица“, бул. Гоце Делчев
113, ет. 5, ап. 18.
44477
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. № 3339/2000 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Деси – Десислава Джокова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Тани 97“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 13673/97 по описа на СГС).
44478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тейк
Уан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл.
11Е, ет. 7, ап. 34, с предмет на дейност: търговия,
внос и износ (по законоустановения ред), търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна (без поща), рекламна, информационна
и импресарска дейност, проектиране, монтаж и
сервизна дейност на компютърни конфигурации и
системи, изработване на софтуерни продукти, маркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, 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 Славчо Петков Славчев,
който го управлява и представлява.
44479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14617/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Слънчев
хълм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Враня, бл. 67,
вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно, рекламна
и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Елена Христова Новакова-Ценева, която го управлява и представлява.
44480
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14577/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Светлин
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 25, вх. А,
ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: продажба на
талисмани, търговска дейност в страната, външнотърговска дейност – внос и износ на стоки и
услуги, транспортна и строителна дейност, шивашки
услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество,
търговия и ремонт на всякакви електроуреди, 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 и управител Росен Асенов
Петров, който го управлява и представлява.
44481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13702/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Д и Д електрик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ул. Алдомировска 4,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, структурно окабеляване, проектиране и
консултация по изграждане на кабелни мрежи,
инженерингова дейност (след получаване на съответния лиценз), търговско представителство,
битови услуги, рекламна дейност (след получаване
на съответния лиценз, авто-електроуслуги, алармени инсталации, производство на промишлени,
хранителни, селскостопанск и и битови сток и,
транспортна и строителна дейност, консултантска
дейност, посредничество, търговия и ремонт на
всякакви електроуреди, на телевизори, аудио- и
видеотехника и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Деян Милчев
Миланов и Димитър Милчев Миланов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
44482
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. № 3165/2007 вписва промени за „Ен Би
Джи“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала
на дружеството, от Надя Богданова Георгиева на
Соня Георгиева Стоянова; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Надя Богданова
Георгиева; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Соня Георгиева Стоянова;
вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Соня
Георгиева Стоянова.
44483
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. № 3104/2007 вписва промяна за „Стани импекс“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от гр. Нови Искър, район „Нови Искър“,
ул. Кременица 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, в Костинброд,
ул. Ломско шосе 22.
44484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14633/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Орлов мост
нет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Янтра 2, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: изграждане и експлоатация на
мрежа за предоставяне на местни и чуждестранни
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електронни съобщителни услуги, интернет услуги,
вкл. и комуникации на глас и данни, продажба на
специални и допълнителни услуги в сферата на
електронните съобщения и телекомуникационните
системи, участие в развитието и експлоатацията на
други електронни съобщителни мрежови съоръжения и предоставяне на други телекомуникационни
услуги, допустими от законодателството, търговия
на едро и дребно, транспорт, внос и износ на всякакви съоръжения и уреди, свързани с дейности
в сферата на електронните съобщения, рекламни
услуги, производствена, търговска дейност, както
и дейност, свързана с недвижими имоти, лични
имущества в страната и в чужбина, които пряко
подпомагат дейността на дружеството, придобиване
на всякакви права и сключване на споразумения,
разрешени със закон, както и всякакви дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ивайло Филипов Филипов, Калин
Филипов Филипов и Траян Александров Стоянов
и се управлява и представлява от Калин Филипов
Филипов и Траян Александров Стоянов заедно и
поотделно.
44485
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. № 13412/2007 вписва промени за „Пловдив
парк партнърс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „Став България“ – ООД,
на „Толи 07“ – ООД; вписва като съдружник „Толи
07“ – ООД (рег. по ф.д. № 4063/2007 по описа на
Пловдивския окръжен съд); дружеството продължава
дейността си като „Пловдив парк партнърс“ – ООД.
44486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15010/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К.Н.Л.З.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Княз Дондуков Корсаков 79, вх. 1,
ап. 26, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество,
консултантска дейност и всякакви други търговски
сделки и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Уриел Месер
и Израел Ахарон Ривлин, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
44487
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. № 11742/20 06 вписва промени за „ЙЗ
прес“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяло от Стафан Марк Лопез на Елена Николова Йончева; заличава като съдружник Стафан
Марк Лопез; дружеството продължава дейността
си като „ЙЗ прес“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Елена
Николова Йончева.
44488
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 12700/2006 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Вариант МТВК – Вера Кулишева“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Вариант консулт – Тодоров
и Кулишева“ – ООД (рег. по ф.д. № 8648/2007 по
описа на СГС).
44489
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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. № 10536/2006 вписва промени за „Дентал
Трибюн България“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Стелияна Иванова Добрева
на Уляна Цветанова Винчева; заличава като съдружник и управител Стелияна Иванова Добрева;
дружеството продължава дейността си като „Дентал
Трибюн България“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Уляна Цветанова Винчева; вписва нов
устав; дружеството ще се управлява и представлява
от Уляна Цветанова Винчева.
44490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14569/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛД ивент
мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
4, бл. 427, вх. В, ап. 49, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви
стоки, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Линда Емилова Давчева, която го управлява и представлява.
44491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16676/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лиив
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Банкя, район „Банкя“, ул. Ручей 35, с предмет
на дейност: внос, износ, реекспорт, специфични
търговски операции, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
със строителни материали, управление и експлоатация на недвижими имоти, покупка, строеж на
недвижими имоти с цел продажба, транспортна
дейност на пътници и товари в страната и в чужбина, всички други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Иван Димитров Ненов, който
го управлява и представлява.
46301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16833/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Триге“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, ул.
Иван Йончев 5, с предмет на дейност: производство
и търговия с шевни изделия, външнотърговска и
външноикономическа дейност, импорт, експорт на
стоки, услуги, суровини и материали, обменни, компенсационни, преработвателни операции в страната
и в чужбина, предприемаческа, строителна и производствена дейност в областта на строителството,
хотелиерство, ресторантьорство, консултантска и
посредническа дейност, търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки, както и всички други
дейности, за чието осъществяване не съществува
законова забрана или ограничение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Михаил
Варакаджиев, който го управлява и представлява.
46302
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16856/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Етоал Ай Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Св.
Иван Рилски 14, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с музикални
инструменти, международен транспорт, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка, както
и сделките, свързани със строежа и обзавеждането
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, авторемонтни услуги, селскостопанска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ирена Веселинова Якимова,
която го управлява и представлява.
46303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16877/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дилейк Прима“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Д-р Петър
Берон 2, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, трансфер на технологии, ноу-хау, авторски
произведения и други обекти на интелектуалната
собственост, проектиране на системи за управление
и информационни системи, инженерингова, маркетингова, комисионна и рекламна дейност (без кино
и печат), мениджмънт, строителство, проектиране,
поддръжка и обзавеждане на сгради и съоръжения,
производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска и промишлена продукция,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Даниела Георгиева Езерска, която го
управлява и представлява.
46304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16715/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гео
билд проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, бл. 125, вх. Б, ет. 3, ап. 20, с предмет на
дейност: геодезическо заснемане, проектиране,
трасировъчни дейности, управление на проекти,
контрол на качеството на строителни обекти,
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
консултантски услуги, рекламна и маркетингова
дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Цветан Росенов Бенов,
който го управлява и представлява.
46305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14578/2007 вписа в търговския регистър дружество
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с ограничена отговорност „Санторини груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 234, вх. А, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, транспортна и
строителна дейност, шивашки услуги, хлебарство,
сладкарство, посредничество, търговия и ремонт на
всички видове електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Василев Георгиев и „Санторини – България“ – ООД, и се управлява и представлява от
Георги Василев Георгиев и Тодор Василев Йорданов
заедно и поотделно.
46306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16690/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Калоян Ковачев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти съгласно изискванията на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Калоян Ангелов Ковачев, който
го управлява и представлява.
46307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16683/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Роял уединг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Витоша, ул. Екатерина Ненчева 8,
ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: организация на
сватбени и други видове тържества, разкриване и
управление на салони за красота, детски увлекателни кътове, СПА и фитнес центрове, кетърингова
дейност, ресторантьорство, посредничество при
всякакъв вид сделки, консултантски услуги и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Александрова Александрова и Светослав Пенчев
Пенчев и се управлява и представлява от Мария
Александрова Александрова.
46308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Адела – 93“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 231, вх. В, ет. 5, ап. 73, с предмет на дейност:
транспортна, строителна и консултантска дейност,
проучване, строителство и узаконяване на обекти,
геодезически измервания, създаване на програмни
продукти, посредничество при покупко-продажба
и наем на недвижими имоти, консултантска дейност в областта на сделките с недвижими имоти,
строителството и оценките на недвижими имоти,
търговия със строителни материали, технологии,
вътрешно- и външнотърговска дейност, агентство
и маркетинг, сделки с интелектуална собственост,
рекламна и комисионна дейност, ноу-хау, производствена дейност, реекспорт и бартер, ресторантьорство, хотелиерство, таксиметрови превози, оказион,
маркетинг, както 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 и управител Румен Неделчев Бозмаров,
който го управлява и представлява.
46309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16710/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фаворит консулт
ИМ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Борово, бл. 225,
вх. Д, ет. 3, ап. 77, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, извършването на преводи от
български език на чужди езици и от чужди езици
на български език (преводаческа дейност), заверки
и легализации, консултантска дейност, мениджмънт, маркетинг, човешки ресурси, туристическа
дейност, т ранспорт на и спеди торска дейност,
проучване, разработка и реализация на проекти
в областта на строителството, промишлеността и
търговията, посредничество и агентство в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Симеон Славчев Славчев и Ирена Красимирова
Монева и се управлява и представлява от Симеон
Славчев Славчев.
46310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16997/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Палас риъл естейт
София“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, кв. Стрелбище,
ул. Дедеагач, бл. 60А, вх. Е, ет. 4, с предмет на
дейност: хотелиерска дейност, ресторантьорство,
вътрешен и меж дународен т у ризъм, рек ламна
дейност, маркетингова дейност, консултантска дейност, строителна и ремонтно-строителна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанасиос Палас
и Елени Аливизату и се управлява и представлява
от Атанасиос Палас, управителят ще управлява и
представлява дружеството във всички случаи, вкл.
и при сключване на договори за придобиване и
отчуждаване на недвижими имоти и вещни права
върху тях, при сключване на договори за наем, при
сключване на договори за получаване или даване
на заеми, вкл. за получаване на банкови кредити,
за неопределен срок от време.
46311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17129/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АСД
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 28, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност:
счетоводни и одиторски дейности, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, данъчни консултации и
данъчна защита, 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
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Асен Стойчов
Димов, който го управлява и представлява.
46312
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10493/2007 вписва промени за „Меди
кеар“ – ООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Красно
село“, бул. Ген. Е. Тотлебен 39, ет. 1, ап. 1; вписва
нов дружествен договор.
46313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12897/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тъмпър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Борово 52, ет. 7, с
предмет на дейност: сключване на търговски сделки,
представителство, посредничество, дистрибуторство,
извършване на консултантски и всякакви други
незабранени услуги, търговия с всякакви стоки,
позволени със закон, всякаква друга дейност, която е в съответствие със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Колин Уитнъл,
който го управлява и представлява.
46314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16720/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Суискон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Димитър Хаджикоцев 114, вх. Г,
ап. 4, с предмет на дейност: търговия, внос и износ
на всякакви стоки, услуги и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирина
Панчева Русенова и Ханес Едуард Розенмунд и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
46315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16523/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кост
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Яков Крайков 21,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина – внос, износ, реекспорт,
хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг, реклама, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица и отделни търговци, услуги с
атрактивен характер, експлоатация на заведения за
забавни игри, както и всякаква друга незабранена
със закон или друг нормативен акт стопанска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Екатерина Алексеевна Солодкая, която
го управлява и представлява.
46316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16775/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Карина – Мариана Тодорова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна 2, бл. 36, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: книгоиздаване, предпечатна
подготовка, производство на земеделска продукция,
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
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услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна
дейност, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Мариана Тодорова Григорова,
която го управлява и представлява.
46317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 9637/2004 вписа промени за
„Прайм – ДС“ – ООД: заличава като съдружник
Генчо Вълков Христов; вписва прехвърляне на 16
дружествени дяла от Генчо Вълков Христов на
Катя Аргирова Костова; вписва прехвърляне на
9 дружествени дяла от Генчо Вълков Христов на
Кирил Петров Захариев; вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Дора Николаева Праматарова
на Кирил Петров Захариев; вписва прехвърляне
собствеността на 1/2 идеална част от 1 дружествен
дял от Дора Николаева Праматарова на Катя Аргирова Костова; вписва като съдружници и управители Кирил Петров Захариев и Катя Аргирова
Костова; дружеството се управлява и представлява
от Дора Николаева Праматарова, Кирил Петров
Захариев и Катя Аргирова Костова заедно; вписва
нов дружествен договор.
46318
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12622/2004 вписа промяна за „Рамово“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий 82, в Севлиево, област Габрово,
ул. Стефан Пешев 87.
46319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 6382/2004 вписа промени
за „Явицвет“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Мирослав Василев Цолов
на Цветан Красимиров Караджов; заличава като
едноличен собственик и управител Мирослав Василев Цолов; вписва като едноличен собственик и
управител Цветан Красимиров Караджов, който ще
управлява и представлява дружеството.
46320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12092/2004 вписа промени за „Алфа Грисин имоти“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5 517 874 лв. на 8 500 000 лв.
чрез издаване на нови 2 982 126 поименни акции
с номинална стойност 1 лв.; капиталът е увеличен с непарична вноска – вземания на стойност
2982 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 10.Х.2007 г.
на Софийски градски съд, фирмено отделение,
IV състав, по дело № 485/2007; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 19.Х.2007 г.
46321
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 12092/2004 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Алфа
Грисин имоти“ – АД.
46322
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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. № 8020/2003 вписа промени за „Ивелина
77“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление от София, район „Слатина“,
ул. Професор Цветан Лазаров 13, във Видин, ж.к.
Крум Бъчваров, бл. 23, ет. 8, ап. 54; вписва нов
учредителен акт.
46323
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3235/2003 вписа промени за „Профешънъл транслейшън“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Ами Буе 44 – 46, ет. 3, ап. 10; вписва
нов дружествен договор.
46324
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. № 894/2003 вписа промени за „Апис регистър“ – ООД: заличава като съдружник „Инфоман“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 15277/96); вписва
прехвърляне на 7 дружествени дяла от „Инфоман“ – ЕООД, представлявано от Юлиан Димитров Найденов, на „Апис – Христович“ – ЕООД,
представлявано от Васил Любомиров Христович;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от „Инфоман“ – ЕООД, представлявано от Юлиан Димитров
Найденов, на ЕТ „Весела Накова Мочева – Берта“,
представляван от Весела Накова Мочева; вписва
п рех върл яне на 1 д ру жест вен д ял от „Инфо ман“ – ЕООД, представлявано от Юлиан Димитров Найденов, на ЕТ „Снежана Иванова – Ирис“,
представлявано от Снежана Христова Иванова;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от „Инфоман“ – ЕООД, представлявано от Юлиан Димитров
Найденов, на ЕТ „Андрей В. Райчев“, представляван
от Андрей Венцелов Райчев; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от „Инфоман“ – ЕООД, представлявано от Юлиан Димитров Найденов, на ЕТ
„Кънчо Стойчев“, представляван от Кънчо Марков
Стойчев; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял
от „Инфорамн“ – ЕООД, представлявано от Юлиан
Димитров Найденов, на Лазарина Велкова Панева;
вписва нов дружествен договор.
46325
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. № 7565/2003 вписва промени за „О“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието от „О“ – ЕООД,
на „Сара – С“ – ЕООД.
46326
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. № 12735/2003 вписва промени за „Истейт
солюшънс“ – ЕООД: заличава като съдружници
Васил Велинов Ковачев и Огнян Чавдаров Йорданов; вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от
Васил Велинов Ковачев на Лора Яворова Начкова;
вписва прехвърляне на 24 дружествени дяла от
Огнян Чавдаров Йорданов на Лора Яворова Начкова; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Истейт солюшънс“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Лора Яворова Начкова;
вписва преместване на седалището и адреса на управление от район „Красно село“, ж.к. Белите брези,
ул. Звъника 8, ет. 2, ап. 3, в район „Триадица“, бул.
Прага 1, ет. 2, ап. 4; вписва промяна на предмета
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-ремонтна дейност, търговска продаж-
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ба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
автомобили и сделки с автомобили и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон; дружеството
се управлява и представлява от Лора Яворова Начкова; вписва нов учредителен акт на дружеството.
46327
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. № 2080/2006 вписва промени за „Индустриален парк София изток“ – ЕООД: вписва промяна
в данните на едноличния собственик на капитала
„Рослин Капитал Партнърс – България“ – ЕООД,
които следва да се четат: „Рослин Капитал Партнърс – България“ – ООД; заличава като управител
Георги Георгиев Атанасов; вписва като управители
Даниел Георгиев Александров и Александър Иванов
Гебов; дружеството ще се управлява и представлява
от управителите само заедно.
46328
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. № 15866/2006 вписва промени за „Евробилдинг 2000“ – ООД: заличава като управител
Олег Станимиров Гурбалов; вписва като управител
Орлин Георгиев Хаджиянков, който управлява и
представлява дружеството.
46329
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. № 5154/2006 вписва промени за „Ел – Хаким“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Полина Димитрова Станчева-Хамид
на Синан Саид Хамид; вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Полина Димитрова Станчева-Хамид на Константин Георгиев Томов; вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Полина
Димитрова Станчева-Хамид на Иванка Георгиева
Иванова-Томова; вписва като съдружници Синан
Саид Хамид, Константин Георгиев Томов и Иванка
Георгиева Иванова-Томова; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Ел – Хаким“ – ООД; вписва промяна
в адреса на управление: София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 606, ет. 8, ап. 65; вписва промяна
на предмета на дейност: строителство, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ на стоки, ресторантьорство,
покупко-продажба на недвижими имоти, обмяна
на валута и заложна дейност – след придобиване
на съответните лицензи и всякакви други дейности,
сделки и услуги, за които няма изрична законова
забрана; вписва като управител Синан Саид Хамид;
дружеството ще се управлява и представлява от
Полина Димитрова Станчева-Хамид и Синан Саид
Хамид заедно и поотделно.
46330
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. № 10312/2006 вписва промени за „Ро-
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кос“ – ЕООД: вписва промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Слатина“,
кв. Редута, ул. Иван Миланов 21, ет. 4, ап. 7; вписва
нов учредителен акт.
46331
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. № 4781/2006 вписва промени за „Скорпио
принт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Атанас Георгиев Танасов на Вержиния
Василева Попова; вписва като съдружник и управител
Вержиния Василева Попова; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност
„Скорпио принт“ – ООД; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, район
„Илинден“, ж.к. Захарна фабрика, бл. 126, вх. Б, ет. 2,
ап. 11; дружеството се управлява и представлява от
управителите Атанас Георгиев Атанасов и Вержиния
Василева Попова заедно и поотделно.
46332
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 12890/2006 вписва промени за „ПД“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
1 146 690 лв. на 3 046 690 лв. чрез издаване на нови
1 900 000 акции с номинална стойност 1 лв.; вписва
промяна в устава, приета с решение на едноличния
собственик на капитала от 18.Х.2007 г.
46333
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16267/2006 вписва промени за „Фоам фантази“ – ООД: вписва прехвърляне на 60 дружествени
дяла от Искра Стефанова Раднева на Александър
Владимиров Събев; заличава като съдру ж ник
Искра Стефанова Раднева; вписва като едноличен
собственик на капитала Александър Владимиров
Събев; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фоам фантази“ – ЕООД; дружеството се управлява
и представлява от управителя Сава Цанев Събев;
вписва нов учредителен акт.
46334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 12911/2005 вписва промени за
„Стил – Ивел“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Елена Миладинова Панайотова
на Кирил Жоров Гогинов; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Елена
Миладинова Панайотова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Кирил Жоров
Гогинов; дружеството ще се управлява и представлява от Кирил Жоров Гогинов; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 539, вх. А, ет. 13,
ап. 75; вписва нов учредителен акт.
46335
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. № 795/2005 вписва промени за „Д.Р.А.К.“ – ООД:
вписва прехвърляне на 125 дружествени дяла от
Жаклин Петров Дундев на Таня Иванова Петкова;
вписва прехвърляне на 125 дружествени дяла от
Георги Петров Дундев на Таня Иванова Петкова;
заличава като съдружници Георги Петров Дундев
и Жаклин Петров Дундев; вписва като съдружник
Таня Иванова Петкова; вписва като управител
Йохан Нанков Петков; дружеството се управлява
и представлява от управителите Нанко Йоханов
Петков и Йохан Нанков Петков заедно и поотделно.
46336
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17157/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ексауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Природа 3, вх. Б,
ет. 7, ап. 11, с предмет на дейност: производство и
търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Калин Рангелов Томов,
който го управлява и представлява.
46345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16960/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сихам
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Искър
64, с предмет на дейност: добив, преработване и
търговия със скалнооблицовъчни материали, търговия, внос, износ на всякакви стоки, извършване
на услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Ирина Ангелова Рангелова, която го
управлява и представлява.
46346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16623/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Велосити – ИЮ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл.
79Б, вх. 3, ап. 43, с предмет на дейност: търговски
сделки в страната и в чужбина, работа с информационни системи, интернет и телекомуникационни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Трифонов Трифонов, Тодор Иванов Славков и Борис
Рашков Рашков и се управлява и представлява от
Александър Трифонов Трифонов и Борис Рашков
Рашков заедно и поотделно.
46347
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13322/2006 вписва промени за „Интелект
Инс – Застрахователен брокер“ – ООД: заличава
като управител Венета Потева Потева; вписва като
управител Ива Петкова Петкова, която управлява
и представлява дружеството.
46348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4572/2006 вписва заличаването на „П.С.И.
аутомотив пропърти“ – ЕООД.
46349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16312/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Верголео медиа
шоп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 508,
вх. Б, ет. 5, ап. 48, с предмет на дейност: рекламни
услуги и рекламна дейност, внос-износ, комисионна и
консигнационна търговия, посредничество, агентство
и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване
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и експлоатация на търговски обекти, извършване
на сделки с нови и употребявани МПС, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност,
вътрешен и международен туризъм, откриване на
магазини, складове и кантори, търговия с хранителни
и нехранителни стоки, хотелиерство, отдаване на
вещи под наем, както и друга стопанска дейност,
незабранена със закон или подзаконов нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Гергана Тодорова Гогова-Леворова, която
го управлява и представлява.
46350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16850/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кандитер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Розова долина 30, с
предмет на дейност: производство, преработка и
търговия с всички видове хранителни и нехранителни стоки, вътрешна и външна търговия, транспортно-спедиторска, сервизна и складова дейност,
автоуслуги и таксиметрови такива, хотелиерство,
ресторантьорство, туризъм, мениджърски услуги,
както и всякакъв вид стопански и нестопански
дейности, незабранени изрично от законите на
страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Виктор Леонидович Гаврилюк, който
го управлява и представлява.
46351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16823/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сатурн електро
никс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Добри Войников 23, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: внос, износ, продажба на едро и дребно на хардуер, компютри, софтуер, електроника,
изграждане на мрежи, уебдизайн, консултантски
услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Георгиев Саев и Александър Йорданов Йорданов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
46352
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. № 2914/96 вписва промени за „Стимар“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Манол
Кирилов Манов; вписва прехвърляне на 2,5 дружествени дяла, получени по наследство от Манол
Кирилов Манов, от Петрунка Георгиева Манова на
Вера Манолова Минкова; вписва като едноличен
собственик Вера Манолова Минкова; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стимар“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Вера
Манолова Минкова; вписва нов учредителен акт.
46353
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 4435/96 вписва прехвърляне на предприятие с
фирма ЕТ „Невен – Елка Ганчева“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Елиа елит“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 14966/2007).
46354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 15771/95 вписва промени за
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„Ге & Ди“ – ООД: заличава като съдружник ЕТ
„Гелън – Георги Георгиев“ (рег. по ф.д. № 479/91);
вписва като съдружник „Пауърнет“ – ООД (рег.
по ф.д. № 8503/2003).
46355
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 23439/94 вписва промени за „Бизнес
център – София – НТ“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Красимир Тодоров Долумджийски; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Красимир Тодоров
Долумджийски на Тошко Кръстев Дрехаров; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Тошко Кръстев Дрехаров, който управлява и
представлява дружеството; вписва актуализиран
учредителен акт на дружеството.
46356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16583/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Б енд П
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл.
502, вх. А, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност:
продажба на едро на дърва, на строителни материали и санитарно обзавеждане, продажба на
едро на полуфабрикати и други специализирани
продажби на едро, продажба на едро на отпадъци
и отпадни продукти, продажба на едро на жито,
семена и храна за животни, продажба на едро на
други хранителни продукти (в т.ч. брашно и трици),
продажба на едро на живи животни – питомни и
за клане, продажба на месо и месни произведения,
производство на готови текстилни изделия, вкл. на
работни облекла и обувки, продажба на едро на
обувки и облекла, продажба на едро на артикули за
домашна и лична употреба, строителство и други
строителни работи, вкл. прокарване на електрически
инсталации на сгради, инсталации за централно
отопление и вентилация и газови инсталации,
наемане на съоръжения и машини за строеж и
събаряне с обслужване от оператор, транспорт на
товари със специални съоръжения, продажба на едро
на машини и съоръжения, продажба на дребно на
електрически уреди за дома и радио-телевизионна
техника, дейност по обезвреждане на битови и други отпадъци, проучване на пазара и общественото
мнение, производство на винтове, пружини, вериги
и други метални уреди, производство (добив) на
електроенергия и продажбата є, обслужване на
стопанската дейност, финансово-счетоводна дейност, логистика на старчески домове, социалнообществена помощ и подпомагане на инвалиди,
обслужване на медицинска клинична дейност,
покупко-продажба и аренда на земи, строителство,
покупко-продажба и наем на еднофамилни и многофамилни сгради, покупко-продажба и наем на
жилища и други недвижими имоти, продажба на
едро на алкохолни напитки, наем на автомобили и
на други средства за надземен транспорт, наем на
земеделски машини и съоръжения, хотелиерство
и ресторантьорство, коване, изглаждане, металургия на прахове, производство на изделия от
камък и каменна сол, производство на продукти
от зърно и брашно, както и на храни за животни,
специализирана продажба на едро, в т.ч. търговия
с горива, кокс, газ и бензин, продажба на необработени метали и камъни, предоставяне на услуги
по инсталирането, производството и консервацията
на металообработващи машини и механични съоръжения, продажба на едро на строителни и други
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машини и съоръжения за индустрията, търговията
и водния транспорт, производство на стоки за бита,
производство на минерална вода и безалкохолни
напитки, добив на камъни, пясък и чакъл за нуждите на строителството, обслужване, поддръжка и
управление на стадиони и други спортни обекти и
съоръжения, полиграфическа дейност, механична
обработка на метални елементи и стопанисване
на метални отпадъци, продажба на едро на метални, порцеланови, керамични, стъклени изделия и
продукти на битовата химия, продажба на дребно
на мебели, офис оборудване, компютри и съоръжения за телекомуникация, лизингова дейност и
финансово посредничество, производство на стъкло
и опаковки от изкуствен материал, стопанисване
на неметални отпадъци и бракувани изделия,
посреднически и агентски услуги, консултантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., със съдружници Михаил Красински,
Джегошч Франтишек Красински, Пьотър Павел
Голебиевски, Виолета Голебиевска и Цвета Николова Манчорова и се управлява и представлява от
Цвета Николова Манчорова.
46357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16591/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дидас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 51, ет. 2,
с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство в страната и в чужбина, рекламна и импресарска дейност, спедиторска
дейност, т у ристическа дейност – хотелиерство
и ресторантьорство, строителство на жилищни,
битови и промишлени сгради, всякакъв друг вид
търговска, стопанска и консултантска дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Катерина Ценкова Цекова, която го
управлява и представлява.
46358
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. № 9241/2007 вписа промени за „Ди Пи пропърти инвестмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Вито Епископо на Донатело Пирло; заличава като едноличен собственик
Вито Епископо; вписва като едноличен собственик
Донатело Пирло; дружеството ще се управлява и
представлява от Вито Епископо и Донатело Пирло
заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт.
46359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15606/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Пиринска душа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Владайска 35А, ап. 9, с предмет
на дейност: покупко-продажба на земи, земеделски
и други недвижими имоти, строителство и строителна дейност, търговия, посреднически и агентски
услуги, консултантска дейност и ноу-хау в областта
на покупко-продажбата на недвижими имоти и
инвестициите в недвижими имоти, отдаване под
наем на други недвижими имоти, производствена
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
120 000 лв., със съдружници „Дъга 2000“ – ЕООД,
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„Епи логи“ – ЕООД, „Дими т риос“ – ЕООД, и
Панайотис Ятру и се управлява и представлява от
Асен Димитров Михов.
46360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17026/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Груп ВД“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 2, бл. 262, ет. 10, ап. 52, с
предмет на дейност: транспортна, спедиторска,
превозна и таксиметрова дейност в страната и в
чужбина, покупко-продажба на моторни превозни
средства, лизингова дейност, сервизна дейност,
внос, износ, търговско представителство и посредничество, производство и търговия със стоки за
бита, счетоводни услуги, както и всички дейности
и услуги, които са разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Димитър Иванов Иванов и Яне
Йорданов Янков и се управлява и представлява от
съдружниците поотделно, а заедно при разпореждане
с имущество на дружеството над 2000 лв.
46361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16259/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Геотранс
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Дъб 29, с предмет на дейност: производство и
търговия с всякакъв вид 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, всякаква
друга дейност, незабранена със закон в Република
България 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.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Радослав Иванов Владимиров, който го управлява
и представлява.
46362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16207/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ВК
консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Мила
Родина 20 – 22, вх. Б, ап. 37, с предмет на дейност:
административни, правни и бизнес консултации,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Валентин Киров
Киров и се управлява и представлява от Златка
Тодорова Кирова.
46363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16546/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уан
Дъ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, кв. Филиповци, ул.
Крайречна 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
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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, всички други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Джан
Дъи и се управлява и представлява от Джан Дъи.
46364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16891/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лора – Яна
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, кв. Филиповци, ул. Трети
март 18, 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 Изабела Христова Иванова, която го управлява и представлява.
46365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16945/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фотиу – Фоти естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
Парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос-износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Фотиу Фотис, който го
управлява и представлява.
46366
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6077/2001 вписва промени за „Мултилевъл груп“ – ООД: заличава като управител Христо Гроздев Иванов; дружеството ще се управлява
и представлява от Цветелина Стоянова Велкова.
46367
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 7396/2001 вписва промени за „Сания“ – ООД:
заличава като управител Руслан Лилянов Бояджиев; дружеството се управлява и представлява
от Ивайло Вълчанов Иванов; вписва преместване
на седалището и адреса на управление от София,
район „Оборище“, ул. Поп Богомил 31, ет. 1, ап. 2,
в гр. Мездра, община Мездра, ул. Петко Каравелов
1, вх. А, ет. 2, ап. 4.
46368
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. № 7894/20 01 вписва п ромени за „Раз
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1“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Средец“,
ж.к. Яворов, ул. Николай В. Гогол 6; вписва нов
учредителен акт.
46369
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10356/2002 вписа промени за „Пасавант – Рьодигер България“ – ЕООД: заличава
като управители Петер Ламих и Хелмут Машке;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Лозенец“, кв. Хладилника, ул.
Банат 3, ет. 4, ап. 10; вписва като управители Юрген Цилгит и Михаел Бергфелд; вписва промяна
в наименованието на едноличния собственик:
„Пасавант – Рьодигер ГмбХ“; дружеството ще
се управлява и представлява от Юрген Цилгит и
Михаел Бергфелд заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
46370
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2473/2002 на проверените и
приети годишни финансови отчети за 2005 и 2006 г.
на „Ребел“ – ЕООД.
46371
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. № 2473/2002 вписа промени за „Ребел“ – ЕООД:
заличава като управител Живко Николов Узунов;
вписва като управител Валери Ангелов Богдановски.
46372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8808/2002 вписа промени за „Медико-диагностична лаборатория НДС“ – ЕООД: заличава
като управител Екатерина Митова Бързашка; вписва
като управител Динко Младенов Господинов, който
ще управлява и представлява дружеството.
46373
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11317/2002 вписа промени за „Ай Би
мениджмънт“ – ООД: вписва като управител Богомил Цветков Маринов; дружеството се управлява
и представлява от Ивайло Бориславов Радованов
и Богомил Цветков Маринов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
46374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16474/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Пери“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин“,
бл. 314, вх. В, ет. 1, ап. 41, с предмет на дейност:
изработ ка, доставка и мон та ж на мета лни и
алуминиеви конструкции, строително-монтажни
работи, търговска дейност, транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество,
складови и лицензионни сделки, други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Анелия Кръстанова Чакърова и се
управлява и представлява от управителя Петър
Кирилов Чакъров.
46375
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. № 12008/2007 вписа промени за „Иванко
девелоперс“ – ООД: вписва прехвърляне на 24
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дружествени дяла от Евангелия Волоу на Костас
Христодулидес; вписва като съдружник и управител
Костас Христодулидес; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Иванко девелоперс“ – ООД; дружеството
се управлява и представлява от Евангелия Волоу и
Костас Христодулидес заедно и поотделно; вписва
дружествен договор.
46376
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 11073/2001 вписа промени
за „Адли – прес“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Адли – прес“ – ООД, на „Топ
тур.БГ“ – ООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Неофит Рилски 54, ет. 1, ап. 1; допълва предмета на
дейност с „туроператорска и туристическа агентска
дейност“; вписва промени в дружествения договор.
46377
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. № 12630/2001 вписа промени за „Еко зеленчуци“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Красно село“, ул. 20
април 6; вписва промени в дружествения договор.
46378
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 9894/2000 допълва решение № 9 от 4.IХ.2007 г.
за „Отдих и туризъм – гр. Банкя“ – ЕАД (в ликвидация): заличава като ликвидатори Харалампи
Петров Гергинов и Румен Добрев Калчев.
46379
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. № 9156/2000 вписа промени за „Чефин България“ – ЕООД: заличава като управител Пиеро
Манкарди; вписва като управител Стефано Умберто Албароса, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва промени в учредителния акт.
46380
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. № 16482/99 вписа промени за „Мева България“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Студентски“, бул.
Св. Климент Охридски 65; заличава като управители Христо Атанасов Найденов и Петр Воплатек;
вписва като управители Светослав Цветков Ценов
и Вилем Байер, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
46381
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 17748/97 вписа промени за
„СНТ – интернешънъл“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв.,
в т.ч. и размера на дяловете; вписва промяна
във фамилното име на съдружника и управител
Незабравка Вангелова Димитрова, както следва:
Незабравка Вангелова Стоилова; вписва промени
в дружествения договор.
46382
Софийският градски 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. № 10877/97 вписа промени
за „Вики – Вики 89“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Симеон Боянов Нешев
на Даниел Иванов Данков; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Любомир Боянов Нешев на
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Даниел Иванов Данков; заличава като съдружници
и управители Симеон Боянов Нешев и Любомир
Боянов Нешев; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Даниел Иванов Данков; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вики – Вики 89“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление от София, бул. Христо
Ботев 79, в Горна Оряховица, ул. Родопи 39; вписва
нов учредителен акт.
46383
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. № 13061/2007 вписа промени за „Бизнес
ефект“ – ООД: вписва като управител Ивайло
Василев Гърков; дружеството се управлява и представлява от Елена Емилова Алтимирска-Стратева и
Ивайло Василев Гърков заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
46384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16492/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ТТ 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, кв. Малинова долина, ул. 184 № 2, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
предприемаческа и рекламна дейност, търговско
посредничество и представителство, внос, износ, реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви стоки,
суровини и материали, складова дейност и всякакви
други търговски сделки, които биха допълнили и/
или биха допринесли за развиване на този предмет
на дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антония Иванова
Венева и Татяна Иванова Киркова и се управлява
и представлява от съдружниците поотделно, а за
сделки на стойност над 50 000 лв. – заедно.
46385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15390/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Л.В.Т.
София“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 7, офис 26, с предмет на дейност:
пост продукция и разпространяване на кинематографични и телевизионни творби. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „ЛВТ“ – АД – опростена
форма, Франция, дружество, учредено съгласно
френското законодателство, вписано в регистъра
на търговския съд на Нантер под номер RCS 339
529 505; дружеството се управлява и представлява
от управителя Жан Луи Обойе.
46386
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16580/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „НГ консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Войводина могила
130, с предмет на дейност: покупка на стоки или
дру ги вещи с цел препрода жба, прода жби на
стоки от собствено производство, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Василев Трендафилов и Александър
Николаев Антов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46387
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17330/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стройинвест – Алпине“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 6, с предмет
на дейност: планиране и изграждане на пътно
кръстовище в община Велико Търново. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Стройинвест“ – ЕАД, и „Алпине
Бау“ – ГмбХ, и се управлява и представлява от
управителя Данка Маринова Пергелова.
46388
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2214/2007 вписва промени за „Принт експерт“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Румяна Любенова Баланова-Жекова на
Богдана Богданова Русева; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Стефанос Михаил Георгиос
Георгантас на Богдана Богданова Русева; заличава като съдружници Стефанос Михаил Георгиос
Георгантас и Румяна Любенова Баланова-Жекова;
заличава като управител Румяна Любенова Баланова-Жекова; дружеството се управлява и представлява от Богдана Богданова Русева; вписва нов
дружествен договор.
46389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16791/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ломед“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел 1, бл. 416, вх. Г, ап. 51, с
предмет на дейност: туристическа дейност, административно-правно обслужване, правни и икономически анализи, сделки с недвижими имоти и всички
други незабранени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 107 000 лв., със
съдружници Митко Методиев Якимов и Мариана
Иванова Якимова и се управлява и представлява
от управителя Митко Методиев Якимов.
46390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16504/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Здравец – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, кв. Иван Вазов, ул. Стефан Малинов 2, с предмет на дейност:
съхранение, опаковане, контролиране, даване на
консултации, търговия с лекарствени продукти по
лекарско и без лекарско предписание на дребно,
разрешение за употреба в страната, както и с козметични и санитарно-хигиенни средства, посочени
в списък, определен от министъра на здравеопазването. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мария Данаилова Даскалова, която го
управлява и представлява.
46391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16941/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Пресфактори“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Райко Жинзифов 20, бл. 11, вх. В,
ет. 2, ап. 47, с предмет на дейност: маркетинг,
рекламна и консултантска дейност и други бизнес
услуги, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена
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със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Маргарит Германов Ралев, Марта Михайлова Николова, Цветелина
Генова Петкова и Веселина Огнянова Николова и
се управлява и представлява от Цветелина Генова
Петкова.
46392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17065/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тримон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 30, ет. 7,
ап. 40, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, спедиция, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, всички други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Трифон Монов Трифонов,
който го управлява и представлява.
46393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17094/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сапс сървисиз“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ул. Професор Христо
Вакарелски 11, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: счетоводно обслужване на дружества, консултации по мениджмънт и маркетингови въпроси,
рекламна дейност, инженерна, консултантска и
проектантска дейност в областта на компютърните технологии, търговско представителство и
посредничество, информационна и консултантска
дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Спасов Искренов и Персиан Светлозаров Първанов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
46394
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. № 7393/2007 вписа промяна за „Ригал ризортс“ – ООД: вписва промяна в наименованието и
седалището на съдружника „Аттика“ – ЕООД, Добрич, както следва: „Аттика ентърпрайзис“ – ООД
(рег. по ф.д. № 15006/2007 по описа на СГС).
46395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16611/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АМ рисърч“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Шейново 7, с предмет
на дейност: консултантска дейност, мениджмънт на
дружества, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, сделки с
интелектуална собственост, 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
посочените дейности се изисква разрешение, тя ще
бъде извършвана след получаването му. Друже-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Алфа Финанс
Холдинг“ – АД, и се управлява и представлява от
управителя Георги Стефанов Пулев.
46396
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. № 6794/2007 вписа промени
за „Ситалк“ – ООД: вписва прехвърляне на 11
дружествени дяла от Велизар Найденов Петков на
Николай Велизаров Петков и 10 дружествени дяла
от Валентин Николов Коцев на Николай Велизаров
Петков; заличава като съдружник и управител
Валентин Николов Коцев; вписва като съдружник
и управител Николай Велизаров Петков; дружеството се управлява и представлява от Велизар
Найденов Петков, Николай Велизаров Петков и
Лилян Тодоров Лалов заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
46397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16391/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Пабо папир“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Тинтява 15 – 17, с предмет на дейност:
производство и търговия с хартиени изделия и санитарно-хигиенни препарати и съоръжения, сделки
с интелектуална собственост, внос-износ на стоки и
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Павел Димитров
Колев и Боряна Ичкова Колева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46398
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. № 9056/2003 вписа промени за „Евроимоти България“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Иван Найденов Здравков
на Любомир Павлов Браниславов; заличава като
съдружник Иван Найденов Здравков; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Евроимоти България“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала Любомир Павлов Браниславов; вписва
промени в дружествения акт.
46399
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4199/2003 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Икредит“ – АД.
46400
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. № 7329/2003 вписа промени за „Бриск кънсалтинг енд сървисис“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието и правната форма на едноличния
собственик на капитала „Галчев и Ко“ – ООД, както
следва: едноличен собственик на капитала е „Галчев
холдинг“ – АД (рег. по ф.д. № 9017/2007); вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
46401
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5616/2003 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 и 2006 г.
на „Радио 1“ – ООД.
46402
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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. № 700/2002 вписа промени за „Евробул България холдинг“ – ЕООД: вписва като управител Валентин Крумов Николов; дружеството се управлява
и представлява от управителите Пламен Николов
Бенински и Валентин Крумов Николов заедно и
поотделно; вписва изменения в учредителния акт.
46403
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. № 9378/2001 вписа прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Донка – Де – Донка Братанова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Гец Ко“ – ЕООД.
46404
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1316/2000 вписа промени за „Сиела софт енд
паблишинг“ – АД: вписва увеличение на капитала
от 991 000 лв. на 2 144 900 лв. чрез издаване на
нови 11 539 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв.; вписва промени
в устава на дружеството.
46405
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1316/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Сиела софт
енд паблишинг“ – АД.
46406
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 827/98 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Химремонтстрой“ – АД.
46407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 3357/97 вписа промени за
„Ахилес 7Д“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 2
дружествени дяла от Армен Аракелян на Гаяне
Шагинян; дружеството продължава дейността си
като „Ахилес 7Д“ – ООД; вписва като съдружник
Гаяне Шагинян; вписва нов дружествен договор.
46408
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. № 11689/97 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Стеф – Ивайло Йовчев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Стеф стейджис“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 9435/2007).
46409
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 12071/96 вписа промяна за „СМП метални
конструкции“ – ЕАД: вписва промени в устава
съгласно протоколно решение от 2.VIII.2007 г. на
едноличния собственик.
46410
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. № 3754/96 вписва промени за „Валентин
Церовски“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Малинка Станкова Обретенова
на Валентин Стефанов Церовски; заличава като
съдружник и управител Малинка Станкова Обретенова; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Валентин Церовски“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала Валентин Стефанов
Церовски; вписва нов учредителен акт; дружеството
се управлява и представлява от управителя Валентин Стефанов Церовски.
46411
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 21925/95 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Сведа – Иван Спасов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Иван Николаев Спасов на Георги
Николаев Спасов и го вписва като едноличен търговец с фирма „Сведа – Георги Спасов“.
46412
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 13661/94 вписва промени за „Елсиел“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Георги Христов Гигов; вписва нов дружествен договор.
46413
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. № 23293/94 вписва промени за „Фикс
ком“ – ЕООД: деноминира капитала на дружеството
от 50 000 лв. на 50 лв., в т.ч. и размера на дяловете;
вписва увеличение на капитала на дружеството от
50 на 5000 лв.; вписва нов учредителен акт.
46414
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. № 7828/94 вписва промени за „КВТ“ – ООД:
вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла от
„СМ – 4“ – ЕООД, на Камен Василев Тодоров; заличава като съдружник „СМ – 4“ – ЕООД; вписва
нов дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Камен Василев Тодоров.
46415
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. № 1205/93 вписва промени за „Ратола“ – ЕООД:
заличава като управител Маргарита Борисова
Дюлгерова; вписва като управител Огнян Емилов Кръстев, който ще управлява и представлява
дружеството.
46416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 28407/92 вписва промени за „Маркиз“ – ООД:
заличава като съдружник Стефан Верен Стефанов;
вписва намаление на капитала на дружеството от
5000 лв. на 4520 лв.; вписва увеличение на капитала на дружеството от 4520 лв. на 5000 лв.; вписва
промени в дружествения договор.
46417
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. № 383/92 вписва промени за „ЦА ИБ Бул
инвест“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала
на дружеството, от „ЦА ИБ корпорат файнанс
бератунгс“ – ГмбХ, на „ЦА ИБ Интернешънъл Маркетс“ – АГ; заличава като едноличен собственик „ЦА
ИБ корпорат файнанс бератунгс“ – ГмбХ; вписва
като едноличен собственик „ЦА ИБ Интернешънъл
Маркетс“ АГ; вписва промени в учредителния акт.
46418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 954/93 вписва промени за
„Тангра – КТ“ – ООД: вписва промяна на предмета
на дейност: проектно-проучвателна, конструкторска
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и строителна дейност в областта на климатичната,
вентилационната и отоплителната техника, инженерингова дейност за системи за икономия на енергия,
комплексни обекти и системи за опазване на околната среда, системи и инсталации за филтриране
на въздух, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
дейност на търговско представителство и търговско
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и собствен печат) дейност,
информационна и програмна дейност, сделки с
интелектуална собственост, издателска дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, предоставяне на услуги за
производствено и крайно потребление, вкл. счетоводни и машинописни услуги, транспортна дейност
в страната и в чужбина, лек и товарен таксиметров
превоз, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
46419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2175/2001 вписва промени за „Изко“ – ЕООД:
заличава като управител Живко Николов Узунов;
вписва като управител Валери Ангелов Богдановски, който управлява и представлява дружеството.
46420
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16768/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Приори – груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Веслец 53, вх. 2, ет. 2, с предмет на дейност: търговия с автомобили, търговия на едро и дребно с
разнообразни стоки, посредническа и консултантска
дейност при придобиване, продажба и оценка на
недвижими имоти или предприятия, строителство,
ремонтно-възстановителна дейност на всякакви
обекти, покупко-продажба на горива и др., комисионерска и посредническа дейност, рекламна
дейност, услуги, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ,
реекспорт, търговско представителство и агентство
на физически и чуждестранни юридически лица,
както и всички незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Райчов Рангелов
и Михаил Добромиров Стоичков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16815/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аксел 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 66, вх. 6, ет. 1,
ап. 50, с предмет на дейност: дизайн, проектиране,
производство и търговия с интериорни мебели и
врати, както и всяка друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Асен Димитров
Сидеров и Ангел Иванов Станков и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 13262/2007 вписа промяна за „Полимери – пластик петролиум“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Софийския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от гр.
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Костинброд, Софийска област, ул. Капитан Райчо
1, в София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 5,
ет. 2, офис 13.
46423
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. № 9683/2000 вписа промени за „КПММ“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Крум Георгиев Крумов на Пламен Христов Иванов;
заличава като съдружник Крум Георгиев Крумов;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 72, ет. 3,
ап. 9; вписва нов дружествен договор.
46424
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. № 3419/2000 вписа промени за „Стоматологичен център V – София“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието от „Стоматологичен център
V – София“ – ЕООД, на „Дентален център V – София“ – ЕООД; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Студентски“,
ул. Академик Стефан Младенов 8; вписва промяна
на предмета на дейност: специализирана и първична
извънболнична дентална помощ; вписва изменение
на учредителния акт.
46425
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 472/2002 вписа промени за „Сондра интернейшанал“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Сондра интернейшанал“ – ЕООД, на
„Сапиенс“ – ЕООД; допълва предмета на дейност
с „консултантска дейност по сделки с недвижими
имоти, управление на имоти, строително-ремонтна
дейност, строителство и обзавеждане на имоти с
цел продажба“.
46426
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по
ф.д. № 5255/2002 вписа промени за „Гама констракшън – България“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ул. Григор Пърличев 2; вписва изменения в
учредителния акт.
46427
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. № 11442/2002 вписа промени за „Ей Ес
консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Антоан Савов Савов на Юлиян
Драганов Маринов; заличава като едноличен собственик на капитала Антоан Савов Савов; вписва
като едноличен собственик на капитала Юлиян
Драганов Маринов; заличава като управител Антоан
Савов Савов; вписва като управител Юлиян Драганов Маринов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен акт.
46428
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. № 7996/2002 вписа промяна за „ВГФ – България“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Сердика“,
кв. Орландовци, ул. Пощенска 9.
46429
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. № 5385/2002 вписа промени за „Лигал файненшъл консултинг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 40 дружествени дяла от Диана Симеонова Грошевска на Мирослав Бориславов Петков; заличава
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като съдружник Диана Симеонова Грошевска;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 8, ет. 1, ап. 2;
вписва промяна на предмета на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, представителство в
страната и в чужбина на български и чуждестранни
физически и юридически лица, проучвателна, консултантска, проектантска, строително-монтажна,
ремонтна и предприемаческа дейност във всякакъв вид строителство, вътрешен и международен
туризъм, вътрешен и международен транспорт и
спедиция, хотелиерство и ресторантьорство, финансово-счетоводни, инвестиционни консултации,
посредничество, управление и търговия с недвижими
имоти, организиране на курсове по чуждоезиково
и професионално обучение и преквалификация,
участие в международни проекти, посредничество
и представителство по тях, всички други дейности
с изключение на забранените със закон, като предметът на дейност ще се осъществява в страната и
в чужбина; вписва нов дружествен договор.
46430
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 6913/2002 вписа промени за „Бултекс“ – ЕАД: вписва промяна на наименованието от „Бултекс“ – ЕАД,
на „Некстън дивелъпмънт сълюшънс“ – ЕАД; вписва
промяна в устава, приета с решение на едноличния
собственик на капитала от 30.Х.2007 г.
46431
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. № 6275/2001 вписа промени за „Персонал
инженеринг“ – ЕООД: заличава като управител
Атанас Великов Атанасов; вписва като управител
Георги Димитров Христов; дружеството се управлява и представлява от Георги Димитров Христов.
46432
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. № 10197/2001 вписа промени за „Рада фууд
енд бевъридж“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Рада фууд енд бевъридж“ – ЕООД,
на „Рада Еф Ен Би“ – ЕООД; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 150 000 лв.;
вписва нов учредителен акт.
46433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12618/2001 вписа промени за „София
комюникейшънс“ – АД: дружеството продължава
дейността си като еднолично акционерно дружество „София комюникейшънс“ – ЕАД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Раком“ – АД
(рег. по ф.д. № 5307/2006); заличава като членове
на съвета на директорите Явор Тодоров Джиджев,
Любен Емилов Николов и Иван Лазаров Станев;
дружеството се представлява от изпълнителните
директори Камен Веселинов Антов и Владо Трифонов Райков заедно и поотделно, а при сключване
на сделки и/или свързани помежду си сделки на
стойност над 10 000 лв. се извършва винаги само
заедно от двамата изпълнителни членове; вписва нов
устав, приет с протоколно решение от 31.Х.2007 г.
на едноличния собственик на капитала.
46434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15784/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нирис – Б“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Левски, ул. Лепенец 51, с предмет
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на дейност: строителство, търговия и отдаване
под наем на недвижими имоти, търговия, импорт,
експорт и реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионна и консигнационна дейност, мениджмънт и консултантска
дейност, маркетинг, лизинг, ноу-хау, хотелиерски,
туристически, рекламни и други услуги и всякакви
други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николаос Георгиос Лукакис и Ирена Рангелова Лукаки и се управлява
и представлява от Николаос Георгиос Лукакис.
46435
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. № 4131/95 вписа промени за „Корида“ – ООД:
вписва прехвърляне на 19 дружествени дяла от
Владимир Димитров Илиев на Георги Божинов
Танчев; вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла
от Димитър Владимиров Илиев на Георги Божинов
Танчев; вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Нели Генчева Гипсън на Георги Божинов
Танчев; заличава като съдружници Владимир Димитров Илиев, Димитър Владимиров Илиев и Нели
Генчева Гипсън; заличава като управител Владимир
Димитров Илиев; дружеството ще се управлява и
представлява от Божин Георгиев Танчев.
46436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 4759/92 вписва промени за
„Контракс“ – ООД: вписва прехвърляне на 61 дружествени дяла от „Пауър партнер“ – ЕООД, на „Три
Джей технолоджис“ – ООД; вписва прехвърляне
на 180 дружествени дяла от „Три Джей“ – ООД,
на „Три Джей технолоджис“ – ООД; заличава като
съдружници „Пауър партнер“ – ЕООД, и „Три
Джей“ – ООД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Три Джей технолоджис“ – ООД;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Контракс“ – ЕООД; вписва нов устав на дружеството.
46437
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. № 16056/92 вписва прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Теодора Мойнова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Бул Джи“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 21546/94).
46438
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. № 12996/91 вписва промени за „Българска
керамична компания“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 8, ул. 3005 № 10; вписва промяна в наименованието на едноличния собственик „Евробул
2001“ – ЕООД, което следва да се чете като „Евробул
България холдинг“ – ЕООД; заличава като управител Валентин Крумов Николов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Владимир
Богданов Кецкаров.
46439
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. № 2092/90 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Врана“ – ЕАД.
46440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17049/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Агастина“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Ярослав Вешин, бл.
32, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Панайотис Якоуми, Яковос Якоумис,
Кириакос Якоумис и Христалла Папайоанноу и се
управлява и представлява от Панайотис Якоуми.
46441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16603/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Марлом Н“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Прага 26, ет. 1, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на недвижими имоти,
международен транспорт, внос и износ на стоки,
всякаква друга позволена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Хуан Артеро Гомес и Мариа Хесус
Лоренсо Морено и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
46442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14905/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Блек сий трейд енд
комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Г. Раковски 125, ет. 5,
с предмет на дейност: външнотърговска дейност,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска и друга продукция, вкл. тютюни,
изкупуване, манипулиране и ферментация на тютюн,
производство на филтърни пръчки, производство и
реализация на цигари, проучване, разработка и реализация на проекти в областта на строителството,
промишлеността и търговията, строителство, инженеринг, проектиране, посредничество и агентство в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия,
туристическа дейност, транспортна и спедиторска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Виктор Андреевич Попов
и Георги Иванов Димитров и се управлява и представлява от Георги Иванов Димитров.
46443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 6145/2007 вписва промяна
за „РАМ – груп“ – ООД: вписва преместване на
седалището от район „Сердика“ в район „Средец“.
46444
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. № 1958/2007 вписва промени за „Колумбус
бийч“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Хуан Луис Балмаседа Де Аумада
Диес на „Ромигал Нордуест“ – АД; заличава като
едноличен собственик на капитала Хуан Луис
Балмаседа Де Аумада Диес; вписва като едноличен
собственик на капитала „Ромигал Нордуест“ – АД,
вписано в търговския регистър и регистър на дружествата в Люксембург под № В 88.413; вписва нов
учредителен акт.
46445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13733/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Джетски“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Редута, ул. Филип Станиславов 12,
ап. 7, 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, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
когато за отделни дейности и услуги се изисква
специално разрешение от компетентен държавен
орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Каролин
Джейн Потекари и Александър Джон Хърел и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
46446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14792/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КИТ – перфект консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул. Нешьо Бончев 26, ет. 5. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Кольо Иванов
Тодоров, който го управлява и представлява.
46447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15219/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джей Ви кънстракшън България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Хаджи
Димитър 19А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване под наем, експлоатация и
управление на недвижими имоти, строителна дейност,
всякакви други сделки и дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Джей Ви кънстракшън холдинг С.А.“ – Полша,
вписано в регистъра на дружествата при Районен
съд – Варшава, под № KRS 0000028142. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Гжегож
Константи Тудерек.
46448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14836/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кабелсат“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Кап. Тодор Ночев
32, офис 2, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, покупко-продажба на стоки, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 238 000 лв., формиран
чрез непарична вноска съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение на СГС
от 26.IХ.2007 г. по дело № 462/2007, с едноличен
собственик на капитала Юлия Иванова Бозаджиева и се управлява и представлява от управителя
Юлия Иванова Бозаджиева и Йоана Бранимирова
Бозаджиева-Гороломова заедно и поотделно.
46449
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. № 13079/2007 вписа промени за „Алма тур
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флай“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от „Алма тур – БГ“ – АД, на Анелия
Георгиева Кръстовчева; вписва като съдружник
Анелия Георгиева Кръстовчева; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Хайдушка
гора, бл. 2Б, вх. Б, ап. 83; вписва нов дружествен
договор.
46450
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. № 6138/2007 вписа промени за „Алтеа пропъртис“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Димитрина Стоилова Джостова на Давид
Паси; заличава като съдружник и управител Димитрина Стоилова Джостова; вписва като съдружник
Давид Паси; дружеството се управлява и представлява от Яков Нив; вписва нов дружествен договор.
46451

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на Сдружение на
независимите интернет доставчици, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.ХІ.2009 г. в 13 ч. в офиса на сдружението в
София, бул. Цар Борис ІІІ № 168, бизнесцентър
„Андромеда“, ет. 3, офис 33, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на управителния съвет
и избор на изпълнителен директор; 2. изменение
и допълнение на устава на сдружението; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
участват в работата на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16
от устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12030
20. – Управителният съвет на Българска федерация кану-каяк, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
12.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в Пловдив, хотел „Новотел“,
зала 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
приемане на отчет за дейността на федерацията за
2009 г.; 2. обсъждане и приемане на отчетите на
помощните органи КС, АК, СК за 2009 г.; 3. обсъждане и приемане на финансов отчет за дейността
на федерацията, включително баланс и отчети за
приходите и разходите на федерацията за 2009 г.; 4.
представяне бюджета на федерацията за 2010 г.; 5.
допълване целта на БФКК; 6. промяна в седалището
и адреса на БФКК; 7. приемане на нов устав на
БФКК; 8. разни. 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 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12021
18. – Управителният съвет на Асоциацията
на собствениците на въздухоплавателни средства
и пилотите в Република България (АОПА – България) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението на
19.XII.2009 г. в 14 ч. в летище „Долна баня“ при
следния дневен ред: 1. отчет на председателя за
дейността на сдружението от предходното събрание през декември 2008 г.; проекторешение – ОС
приема отчета; 2. финансов отчет на председателя за дейността и изразходваните средства през
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2009 г.; проекторешение – ОС приема отчета; 3.
освобождаване на членовете на УС от отговорност;
проекторешение – ОС приема решение за освобождаване от отговорност; 4. приемане на нови
членове в асоциацията; 5. гласуване на бюджета за
следващата година; проекторешение – ОС приема
бюджета за следващата календарна година; 6. други.
12022
10. – Управителният съвет на Национална
асоциация на трансплантираните, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.ХІІ.2009 г. в 15 ч. в конферентната зала 1А на
хотел „Шипка“ в София 1606, бул. Тотлебен 34А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни – по предложения на членовете на
сдружението.
12033
2 0 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а ф о н д а ц и я
„Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
устава на ФУА А и решение от проведеното на
19.Х.2009 г. заседание на УС свиква общо събрание
на учредителите на 22.ХІІ.2009 г. в 16 ч. на адреса
на ФУА А: София, бул. Цариградско шосе 39Б, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителните
органи на ФУА А: отчет на управителния съвет и
на контролно-ревизионната комисия на ФУА А; 2.
избор на управителни органи на ФУА А: избор на
управител, управителен съвет и контролно-ревизионна комисия; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12028
25. – Съветът на директорите на „Електросистем – инженеринг” – АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на
акционерите за отчитане дейността на дружеството за 2008 г. на 22.XII.2009 г. в 14 ч. в зала
„Маркетинг“ на дружеството, ул. Филип Кутев 5,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС
приема предложението за решение по доклада;
2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; проект за решение – ОС приема предложението за решение по
доклада; 3. приемане на годишния баланс; проект за
решение – ОС приема предложението за решение;
4. освобождаване от отговорност на изпълнителния
директор и членовете на съвета на директорите за
2008 г.; проект за решение – ОС приема предложението за решение; 5. избор на експерт-счетоводител;
проект за решение – ОС приема предложението за
решение; 6. разни – информация по хода на изпълнението на решението на ОС на дружеството от
5.XII.2005 г. – по т. 5 от дневния ред. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 15.I.2010 г. в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание и проектите за решения по въпросите на
дневния ред са на разположение на акционерите в
дружеството, София, ул. Филип Кутев 5.
12023
30. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Волво клуб България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 9.I.2010 г. в 14 ч. в читалище
„Кирил и Методий“ в кв. Драгалевци в София, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на
клуба през отчетния период и отчет на приходите
и изразходваните клубни средства; 2. приемане на
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нови членове на сдружението; 3. промени в устава;
4. избор на членове на УС; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането
на общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се
счита за редовно независимо от броя на явилите
се членове.
12024
95. – Софийският адвокатски съвет на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на 30.I.2010 г. и 31.I.2010 г.
в 8 ч. в зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул.
Христо Смирненски 1, при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и вземане решения по
него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.
приемане на бюджета на съвета на колегията за
следващата финансова година; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избор на адвокатски
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната.
12067
10. – Управителният съвет на СНЦ „Агенция за
регионално развитие“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.ХІІ.2009 г. в
14 ч. в сградата на Клуба на стопанския деятел във
Варна, ул. Драгоман 25, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на сдружението през
2008 г.; 2. приемане на решение за преобразуване
на сдружението в обществена полза; 3. приемане на
нов устав на сдружението; 4. обсъждане приемането
на нови членове на сдружението; 5. избор на нов
състав на УС; 6. разни. Членовете на сдружението
участват в събранието лично или чрез изрично
упълномощен представител. Юридическите лица
се представляват от оправомощени от тях лица
или от лица с изрично писмено пълномощно. Материалите за събранието са на разположение на
адреса на управление на сдружението във Варна,
ул. Мусала 6. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
12006
20. – Управителният съвет на сдружение „Военен университетски спортен клуб „Васил Левски“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.ХІІ.2009 г. в
15 ч. в Дома на културата на НВУ „Васил Левски“,
Велико Търново, бул. България 76, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението; 2. приемане на бюджет на сдружението
за 2010 г.; 3. приемане на нови членове на клуба;
4. вземане на решение за участие и напускане на
други организации; 5. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание.
12002
10. – Управителният съвет на сдружение „Младежко християнско дружество – ИМКА“, Габрово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 10.ХІІ.2009 г. в 18 ч. в сградата на
сдружението в Габрово, ул. Тимок 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
МХД – ИМКА; 2. отчет за дейността на управителния съвет и работния екип на ИМКА; проекти
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и програми; 3. състояние на управителния съвет
на ИМКА – Габрово; избор на нов управителен
съвет; 4. състояние на Националния управителен
съвет на ИМК А – ИВК А в България; избор на
делегати за участие в общо събрание на Съюза на
ИМКА в България; 5. разни. На събранието следва
да присъстват всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се състои същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
12044
4. – Управителният съвет на Спортен клуб „Фортуна“, гр. Девин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.ХІІ.2009 г. в
16 ч. в сградата на кметството на кв. Настан при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на клуба през 2009 г.; 2. промени в
управителния съвет; 3. организационни въпроси.
Материалите по дневния ред на общото събрание
могат да се получат от председателя 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.
12000
30. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на гълъбовъдите на спортни гълъби – Осогово“ –
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.ХІІ.2009 г. в 15,30 ч. в кафеклуб „Под болницата“, Кюстендил, ул. Цар Борис
І № 22, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на досегашните членове на управителния съвет
на сдружението; 2. избор на нов председател и
членове на управителния съвет; 3. промяна в адреса на управление на сдружението; 4. промяна в
устава. 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.
Проектоуставът и всички материали за общото
събрание са на разположение на членовете в офиса
на сдружението.
12035
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Христо Никифоров“, Ловеч, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на настоятелите на 17.ХІІ.2009 г.
в 17,30 ч. в сградата на ОУ „Христо Никифоров“ в
Ловеч при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на училищното настоятелство; 2. финансов отчет
и проект на бюджет; 3. избор на ръководство; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12001
20. – Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 12.ХІІ.2009 г. в 12 ч.
в заседателната зала на ЦСПП – АМВР (Център
за специализация и професионална подготовка),
Пазарджик, ул. Иван Соколов 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
дейността на сдружението през 2009 г.; 2. доклад
на контролния съвет за извършена проверка на
финансовия отчет на сдружението за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема доклада на контролния
съвет за извършената проверка на финансовия
отчет на сдружението за 2009 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението за
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2009 г. и приемане на бюджет за 2010 г.; проект за
решение – ОС одобрява годишния финансов отчет
на сдружението за 2009 г. и приема нов за 2010 г.;
4. промени в устава на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 5. освобождаване членове
на управителния съвет на сдружението; 6. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2009 г.; проект
за решение – ОС освобож дава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2009 г. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
предоставят безплатно и са на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението в Пазарджик, Затвора, ул. Ивайловско шосе.
Общото събрание ще се състои от делегати, то е
законно, ако присъстват делегати, представляващи
повече от половината синдикални членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе независимо от броя на присъстващите
делегати. Началото на регистрацията на делегатите
е в 11 ч. Регистрацията на делегатите се извършва
срещу представяне на служебна карта или членска
карта, отговаряща на нормативните изисквания.
12032
30. – Управителният съвет на Клуб по аеробика
„Виолена“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.XII.2009 г. в 17,30 ч. в
спортна зала „Дружба“, ет. 3, ул. Драгоман 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета; 2.
финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС
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приема отчета; 3. отчет за спортно-състезателната
2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета; 4.
финансов отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета; 5. избор на ръководни органи на
клуба; проект за решение – ОС избира председател,
управителен съвет и контролен съвет; 6. промени в
устава на клуба; проект за решение – ОС приема
промените. При липса на кворум в обявения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе на същото място, на същата дата с един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите членове.
12007
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Индустриална стопанска организация“,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в
НЧ „Добри Войников“ в Шумен, пл. Възраждане
4, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за работата му през периода 2006 – 2009 г. и приемане на
решение за освобождаването му от отговорност; 2.
изменение и допълнение на устава на сдружението;
3. приемане на програма за дейността и бюджет за
2010 г.; 4. приемане, отпадане и изключване на членове; 5. избор на ръководни органи – управителен
и контролен съвет. Регистрацията на членовете на
събранието ще се извършва от 14,30 ч. до 15,30 ч.
в сградата на сдружението в деня на събранието.
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 независимо
от броя на присъстващите. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището
на сдружението всеки присъствен ден от 9 до 17 ч.
12005

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 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.;
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