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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на член на Комисията за
установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 12, ал. 7, т. 2 във връзка с чл. 12,
ал. 6, т. 2 от Закона за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от прес
тъпна дейност

РЕШИ:

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Евгений
Василев Узунов, народен представител от 11.
многомандатен избирателен район – Ловешки.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 ноември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов

Освобождава Рушен Мехмед Риза като член
на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 11 ноември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 10 НОЕМВРИ 2009 Г.
за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на труда и социалната по
литика
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник
на Министерството на труда и социалната
политика.
Чл. 2. (1) Министърът на труда и социал
ната политика е първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
(2) Второстепенните разпоредители с бю
джетни кредити към министъра на труда и
социалната политика са:
1. изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта;
2. изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане;
3. изпълнителният директор на Изпълни
телна агенция „Главна инспекция по труда“;
4. председателят на Държавната агенция
за закрила на детето;
5. изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания;
6. директорът на Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи;
7. директорът на Българо-германския цен
тър за професионално обучение със седалище
Пазарджик;
8. директорът на Българо-германския цен
тър за професионално обучение със седалище
Плевен;
9. директорът на Българо-германския цен
тър за професионално обучение със седалище
Смолян;
10. директорът на Българо-германския цен
тър за професионално обучение със седалище
Стара Загора;
11. директорът на Българо-германския
център за професионално обучение със седа
лище Царево;
12. директорът на Националния институт
за помирение и арбитраж;
13. Социалноинвестиционният фонд;
14. фонд „Социално подпомагане“;
15. фонд „Условия на труд“.
(3) Общата численост на персонала на
юридическите лица по ал. 2 е посочена в
приложението.
Чл. 3. (1) Центърът за развитие на човеш
ките ресурси и регионални инициативи е
със статут на юридическо лице по чл. 60 от
Закона за администрацията към министъра
на труда и социалната политика.
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(2) Издръжката на Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи
се формира от приходи от собствена дейност
и от бюджетни средства.
Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) Проект „Красива България“ е част
от програмата на Министерството на труда
и социалната политика за намаляване на
безработицата и стимулиране на заетостта
в страната.
(2) Проект „Красива България“ се управлява
от управителен съвет съгласно правилник за
устройството и дейността на управителния
съвет на проекта, утвърден от министъра на
труда и социалната политика.
(3) Обхватът, целите и дейността на Про
ект „Красива България“, неговата структура,
организацията на работа и правилата за из
вършваните дейности се уреждат с правилник
за структурата и дейността на централното
и на регионалните звена за изпълнение на
проекта и с ръководството за дейност та,
организацията и управлението на проекта,
приети от управителния съвет и утвърдени от
министъра на труда и социалната политика.
(4) Проект „Красива България“ се фи
нансира в рамките на утвърдените средства
за активна политика на пазара на труда за
съответната година по бюджета на Минис
терството на труда и социалната политика.
Заключителна разпоредба
§ 2. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Минис
терството 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
и 86 от 2009 г.).
2. Постановление № 80 на Министерския
съвет от 2007 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и
социалната политика (ДВ, бр. 34 от 2007 г.).
3. Постановление № 213 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 104 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 26,
65 и 90 от 2000 г., бр. 35, 87 и 97 от 2001 г.,
бр. 19 и 64 от 2002 г., бр. 15 от 2003 г.; попр.,
бр. 18 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г.,
бр. 36, 53, 56, 95 и 112 от 2004 г., бр. 13, 40 и
47 от 2005 г., бр. 35, 48 и 74 от 2006 г., бр. 34
и 101 от 2007 г., бр. 32, 54 и 71 от 2008 г. и
бр. 14 от 2009 г.).
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 2, ал. 3
Обща численост на персонала във второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на труда и социалната по
литика
1. Агенция по заетостта
2551
2. Агенция за социално подпомагане
5008
3. Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“
491
4. Държавна агенция за закрила на детето
86
5. Агенция за хората с увреждания
24
6. Център за развитие на човешките ресурси
и регионални инициативи
18
7. Българо-германски център за професио
нално обучение със седалище Пазарджик
27
8. Българо-германски център за професио
нално обучение със седалище Плевен
27
9. Българо-германски център за професио
нално обучение със седалище Смолян
16
10. Българо-германски център за професио
нално обучение със седалище Стара За
гора
31
11. Българо-германски център за професио
нално обучение със седалище Царево
14
12. Национален институт за помирение и ар
битраж
13
13. Социалноинвестиционен фонд
17
14. Фонд „Условия на труд“
4

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на труда и социалната
политика
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основни
въпроси, свързани с дейността на министъра
на труда и социалната политика и със струк
турата и функциите на Министерството на
труда и социалната политика.
Чл. 2. (1) Министерството на т руда и
социалната политика е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище София, ул.
Триадица № 2.
(2) Министерството на труда и социалната
политика е администрация, която подпомага
министъра на труда и социалната политика
при осъществяване на правомощията му, оси
гурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
(3) Министерството на труда и социалната
политика като юридическо лице се предста
влява от министъра или от оправомощени от
него длъжностни лица.
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Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИК А
Раздел I
Правомощия на министъра на труда и со
циалната политика
Чл. 3. (1) Министърът на труда и социалната
политика, наричан по-нататък „министъра“, е
централен едноличен орган на изпълнителната
власт със специална компетентност, който
ръководи, координира и контролира осъщест
вяването на държавната политика в областта
на доходите и жизненото равнище, социалното
осигуряване, защитата при безработица и
насърчаване на заетостта, пазара на труда,
трудовата миграция и свободното движение
на хора, безопасността и здравето при работа,
социалните инвестиции, социалната закрила,
социалното включване, подкрепата на деца
та и семейството, демографското развитие,
етническите въпроси, равните възможности
и антидискриминацията в съответствие със
законите на страната и приетата от правител
ството програма за управление на страната.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват
самостоятелно или съвместно с други дър
жавни органи и/или обществени организации.
Чл. 4. Като едноличен орган на изпълни
телната власт министърът:
1. ръководи цялостната дейност по стра
т ег и ческо т о и операт и вно т о у п ра влен ие
на Министерството на труда и социалната
политика, наричано по-нататък „министер
ството“, и развитието на социалния диалог на
национално, отраслово и браншово равнище;
2. ръководи дейността по управлението и
развитието на човешките ресурси в системата
на министерството;
3. управлява финансовата политика на
министерството;
4. отговаря за разработването и поддър
жането на готовността за изпълнението на
военновременния план на министерството и
комуникационно-информационната система
за управление при кризи;
5. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация и утвърждава вътрешни правила
за работа с класифицирана информация;
6. осъществява общо ръководство и коорди
нация на дейността на създадените към него
изпълнителни агенции и други второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити към него;
7. управлява програми и проекти в сфе
рата на своята компетентност, финансирани
от предприсъединителните и структурните
фондове на Европейския съюз и от други меж
дународни финансови институции и донори;
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8. управлява програми и проекти в сфе
рата на своята компетентност по линия на
Съвета на Европа и на Съвета за регионално
сътрудничество;
9. изпълнява функциите на Национален
координатор по Европейския фонд за инте
грация на граждани на трети държави;
10. изпълнява функциите на председател
на управителния съвет на Проект „Красива
България“;
11. ръководи дейността по анализиране,
оценяване и прогнозиране равнището на дохо
дите и тяхната социална защита, издръжката
на живота и прага на бедността;
12. в сътрудничество със социалните парт
ньори подготвя и осъществява програми и
проекти по линия на техническото сътрудни
чество с Международната организация на труда
и координира и контролира изпълнението им;
провежда мерки за въвеждане стандартите на
Международната организация на труда и на
Съвета на Европа;
13. участва като представител на правител
ството в Националния съвет за тристранно
сътрудничество;
14. представлява правителството в Между
народната организация на труда и в нейните
ръководни органи, както и в други междуна
родни организации, когато такива права са
му делегирани;
15. ръководи и координира цялостния кон
трол по спазване на трудовото законодателство;
16. организира и координира разработване
то и провеждането на държавната политика за
намаляване на безработицата и насърчаване
на заетостта, пазара на труда и обучението
на работната сила; утвърждава програми и
проекти за заетост и обучение на възрастни;
17. издава удостоверения на физически и
юридически лица за регистрация за извърш
ване на посредническа дейност по наемане
на работа на български граждани в страната
и в чужбина и за моряци;
18. утвърждава със заповед Националната
класификация на професиите и длъжностите;
19. определя коефициента на трудов трав
матизъм по икономически дейности за за
дължително застраховане на работниците и
служителите за риска „трудова злополука“;
20. организира и координира разработва
нето и осъществява мониторинг във връзка
с провеждането на политиката по социално
включване; организира и координира раз
работването и провеждането на държавната
политика по социално подпомагане;
21. насърчава и подпомага благотворител
ната и хуманитарната дейност в социалната
сфера;
22. ръководи, координира и контролира
в сътрудничество с други държавни органи,
социални партньори и неправителствени орга
низации дейността по анализиране, оценяване
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и прогнозиране на демографските процеси,
равните възможности, етническите въпроси и
антидискриминацията, предлага и провежда
мерки за регулирането им в областите от
компетентност на министерството;
23. осигурява организацията и координа
цията по европейските въпроси от своята
компетентност;
24. представлява Република България на
заседанията на Съвета на Европейския съюз
по заетост, социална политика, здравеопазване
и потребителски въпроси в съответствие със
своята компетентност;
25. ръководи, координира и контролира
оперативната работа по подготовката на по
зиции, рамкови позиции и указания, които се
представят в процеса на вземане на решения
в Европейския съюз;
26. предлага и провежда мерки за изпъл
нение и прилагане на национално ниво на
актове на Европейския съюз в областите от
своята компетентност;
27. организира и координира разработването
и провеждането на политиката по свободно
движение на хора, включително координация
на системите за социална сигурност, трудова
миграция и интеграция на граждани от трети
държави;
28. ръководи, контролира и координира в
сътрудничество със социалните партньори
дейността по анализиране, оценяване и прог
нозиране на трудовомиграционните процеси
и свободното движение на хора, предлага и
провежда мерки за регулирането им;
29. сключва и осигурява изпълнението на
международни договори в сферата на труда и
социалната политика, в областта на трудовата
миграция и социалната сигурност;
30. ръководи и контролира дейността на
дипломатическите служители на министер
ството в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз в
Брюксел и в службите по трудови и социални
въпроси към дипломатическите и консулски
те представителства на Република България
в чужбина и издава инструкция за техните
функции и задължения;
31. в сътрудничество със социалните парт
ньори обсъжда и съгласува основните мак
роикономически показатели в областта на
социалната политика с ръководители на ми
сиите на Световната банка, Международния
валутен фонд и други международни финан
сови институции;
32. изпълнява и други функции, определени
със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 5. При осъществяването на правомо
щията си министърът:
1. взаимодейства с министрите и с другите
органи на изпълнителната власт за провеждане
на единна държавна политика;
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2. отговаря за дейността си пред Минис
терския съвет и Народното събрание по ред,
определен с Конституцията на Република
България, с Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (обн., ДВ,
бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.) и с
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (ДВ,
бр. 78 от 2009 г.);
3. участва в работата на Министерския
съвет;
4. издава актове самостоятелно или съв
местно с други министри и внася за приемане
от Министерския съвет проекти на актове,
стратегии и програми;
5. взаимодейства и сътрудничи със со
циалните партньори, с неправителствени
организации, с международни организации
и други институции;
6. работи в условията на публичност при
вземането и изпълнението на решенията си,
като провеж да информационна политика,
която гарантира откритост, прозрачност и
медийна достъпност на дейност та на ръ
ководената от него администрация, освен
когато националната сигурност, опазването
на държавната и служебната тайна налагат
ограничаване на този принцип;
7. осъществява и други възложени му от
министър-председателя задачи и правомощия.
Чл. 6. В рамките на предоставените му
правомощия въз основа и в изпълнение на
законите министърът издава правилници,
наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 7. (1) При осъществяване на дейността
си и при упражняване на правомощията си
министърът се подпомага от трима замест
ник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед пра
вомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Правомощията на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва за
коноустановен отпуск, се изпълняват от опре
делен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 8. (1) Министърът създава на свое пряко
подчинение политически кабинет.
(2) Политическият кабинет е организаци
онна структура, която подпомага министъра
при формулирането и разработването на
конкретни решения за провеждане на прави
телствената политика в сферата на неговите
правомощия, както и при представянето на
правителствената политика пред обществото.
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Чл. 9. (1) В политическ и я кабинет се
включват заместник-министрите, началникът
на кабинета, парламентарният секретар и
директорът на дирекция „Връзки с общест
веността“.
(2) Към политическия кабинет за подпома
гане на дейността му по определени въпроси
министърът може да назначава по трудов
договор съветници, експерти и технически
сътрудници.
(3) Началникът на кабинета, парламен
тарният секретар, съветниците и експертите
осъществяват своята дейност въз основа на
трудов договор, сключен с министъра.
Чл. 10. (1) За реализирането на програма
та на Министерския съвет за управление на
страната политическият кабинет предлага на
министъра стратегически приоритети, цели и
решения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
политическият кабинет:
1. периодично събира, обобщава и анализи
ра информация, необходима за разработването
на стратегическите цели и приоритети и за
вземането на политически решения;
2. обменя информация с политическите
к аби не т и на м и н ис т ър -п редс едат ел я, на
заместник министър-председателите и на
останалите членове на Министерския съвет
за изпълнение от министерството на приетата
от правителството управленска програма;
3. осигурява координация при осъществя
ването на единната информационна политика
на министерството и на второстепенните
разпореди тели с бюд жет ни к реди т и к ъм
министъра;
4. осигурява връзките на министъра с дру
гите държавни органи и с обществеността;
5. осъществява взаимодействието с адми
нистративните звена в министерството при
подпомагане на дейността на министъра и
заместник-министрите; конкретните задачи
се формулират от началника на политическия
кабинет и се възлагат на администрацията
от главния секретар в обем и срокове, съ
гласувани между началника на кабинета и
главния секретар.
(3) Политическият кабинет осъществява
функциите си чрез ежеседмично провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия каби
нет могат да присъстват и експерти към него,
както и специално поканени за становище
служители.
Чл. 11. (1) Работата на политическия каби
нет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. съставя програмата на министъра;
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2. организира връзките на министъра с
другите членове на Министерския съвет, с
другите органи на държавната власт и органите
на местно самоуправление, с ръководствата
на политически и обществени организации
и с гражданите;
3. организира провеждането на заседанията
на политическия кабинет;
4. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите съ
трудници към политическия кабинет;
5. възлага изпълнението на задачи от името
на министъра и контролира изпълнението им.
Чл. 12. Парламентарният секретар:
1. организира взаимодействието на минис
търа с Народното събрание, с ръководствата
на парламентарните групи, с постоянните и
временните комисии на Народното събрание;
2. предоставя информация на министъра
за внесените за разглеждане от Народното
събрание законопроекти;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на Министерския
съвет и координира изпълнението є в рамките
на възложените на министъра компетенции;
4. координира представянето на прави
телствената политика и на внесените от Ми
нистерския съвет законопроекти, решения,
доклади и отчети пред Народното събрание
в областите на компетентност на министъра.
Чл. 13. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността“:
1. организира представянето на политиката
на министерството пред обществеността;
2. координира дейността на звената за
връзки с обществеността на агенциите към
министъра;
3. организира публичните прояви на ми
нистъра.
Чл. 14. Съветниците и експертите към
политическия кабинет на министъра:
1. събират, обобщават и анализират ин
формация, необходима за стратегическото
планиране и разработването на проекти на
политически решения;
2. подготвят справки, анализи, експертни
становища и други материали по въпроси,
които се разглеждат от политическия кабинет
на министъра;
3. подготвят становищата на министъра по
чл. 33, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата админи
страция за съответствието на проектите на
стратегии, програми и нормативни актове с
програмата на правителството за управление
на страната.

ВЕСТНИК
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Структура
Чл. 15. (1) Министерството е структури
рано в главна дирекция и 13 дирекции, както
и в други административни звена и отделни
длъжности.
(2) Наименованието и численост та на
отделните организационни структури и ад
министративни звена в министерството са
посочени в приложението.
Чл. 16. Министърът определя със заповед
наименованията, функциите и числеността
на отделите и секторите в дирекциите на
министерството и утвърждава длъжностното
разписание на министерството.
Чл. 17. Административните звена на ми
нистерството съобразно функционалната си
компетентност:
1. предоставят административни услуги на
външни и вътрешни клиенти в съответствие
с изискванията на Системата за управление
на качеството на министерството;
2. определят свои представители на съ
ответното експертно и ръководно ниво за
участие от името на Република България в
процеса на вземане на решения в структури
на Европейския съюз, които са от компетент
ност на министъра; анализират политиката
на Европейския съюз и предлагат и въвеждат
европейски практики и участват в синхрони
зирането на националното законодателство с
актовете на Европейския съюз;
3. разработват оценки на въздействието
на нормативните актове по политиките на
министерството;
4. участват в процеса на управление на
системите за финансово управление и контрол
(СФУК) в министерството, инициират и осъ
ществяват мерки за подобряване на системата
за превантивни и коригиращи действия и за
управление на рисковете;
5. участват в подготовката на отговорите
на министъра на актуални въпроси и пита
ния за парламентарния контрол в Народното
събрание;
6. участват в разработването на проекти
на нормативни актове и заповеди, свързани
с дейността на министерството, съгласуват
или изготвят становища по проекти на нор
мативни актове, изпратени за съгласуване
от други дирекции, министерства и други
администрации;
7. участват в разработването на програм
ния формат на бюджета, на тригодишната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчети на бюджета в програмен формат, като
дирекциите „Жизнено равнище и социална
сигурност“ и „Финансово-стопански дейности
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и управление на собствеността“ обобщават
и представят окончателния вариант на про
грамния бюджет, на тригодишната бюджетна
прогноза и на отчетите;
8. осъществяват текущ мониторинг върху
изпълнението на съответните политики и
програми на министерството;
9. осигуряват поддържането, актуализиране
то и развитието на информационните системи
и интернет страниците на министерството;
10. участват в медийното отразяване на
политиките на министерството;
11. изпълняват и други функции, възложени
от министъра.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 18. (1) Главният секретар ръководи,
организира, координира и контролира функ
ционирането на администрацията, като:
1. осъществява административното ръко
водство на министерството в изпълнение на
закона и на законовите разпореждания на
министъра;
2. следи за точното спазване на админи
стративните актове;
3. контролира и отговаря за работата с
документите и тяхното съхраняване;
4. представлява министерството в случаите,
в които е упълномощен изрично от министъра
по проблеми, свързани с функционирането на
администрацията;
5. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена,
осъществява общия контрол за изпълнението
им и отговаря за условията за нормална и
ефективна работа на административните звена;
6. по искане на началника на кабинета и
на заместник-министрите възлага задачи на
административните звена съобразно тяхната
функционална компетентност;
7. ръководи, координира и контролира под
готовката и подписва експертни становища,
възложени от министъра, по проекти на актове,
които са свързани или засягат дейността на
министерството;
8. при възлагане от министъра:
а) координира и контролира подготовката
на проекта на програмния бюджет на минис
терството;
б) упражнява правомощията по управление
на държавната собственост, предоставена на
министерството;
9. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
10. изпълнява и други функции и задачи,
определени с нормативен акт или възложени
му от министъра.
(2) При отсъствие на главния секретар не
говите функции се изпълняват от определен
с писмена заповед на министъра директор на
дирекция за всеки конкретен случай.
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Раздел III
Инспекторат
Чл. 19. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността на
министерството и на второстепенните разпо
редители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът извършва общи, специ
ализирани и последващи проверки по утвърден
от министъра годишен план, както и внезапни
проверки по отделни сигнали, жалби или при
случаи с обществен отзвук.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. проверява спазването на вътрешните
правила за организацията на работа на ад
министрацията;
2. анализира ефективността на дейността на
министерството и на второстепенните разпо
редители с бюджетни кредити към министъра;
3. разглежда постъпили сигнали за коруп
ция на служители в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, извършва проверки
и информира министъра за резултатите, като
при постъпили сигнали за корупция, конфликт
на интереси или нарушения на закона от
страна на държавен орган или на държавен
служител на ръководна длъжност задължи
телно изпраща копие от сигнала в дирекция
„Главен инспекторат“ на Министерския съвет;
4. осъществява контрол и извършва провер
ки по Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси;
5. проверява изпълнението на плана за
действие на съответната администрация по
дадени препоръки от извършени проверки;
6. извършва проверка на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
7. извършва проверки за изпълнението на
мерките по Програмата за изпълнение на
Стратегията за прозрачно управление, пре
венция и противодействие на корупцията в
съответната област и предлага на министъра
конкретни действия;
8. предлага образуване на дисциплинарно
производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация и на Закона за предотвратя
ване и разкриване на конфликт на интереси;
9. анализира проблемите, свързани с из
пълнението на отделните политики от ком
петентността на министъра и постигането на
определените цели;
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10. въз основа на направените изводи и
констатации при проверките и на извършените
анализи прави обосновани предложения пред
министъра за изменение на нормативни актове;
11. изготвя на 6 месеца доклад до минис
търа с изводи и предложения за предприети
те действия и мерки и за ефективността на
контрола;
12. представя ежегоден отчет за дейността
си пред министъра;
13. осъществява и други задачи във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 20. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъщест
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията извършва вътрешен одит
на всички структури, програми, дейности и
процеси в министерството, включително на
разпоредителите със средства на Европейския
съюз, и на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра, в които
няма изградени самостоятелни звена за вът
решен одит.
(3) Дирекцията осъществява дейността
си, като:
1. планира, извършва и док ладва дей
ността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на дирекцията
за вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обек
тивна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхват
ността на финансовата и оперативната инфор
мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейност
ите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
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7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон
трол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра го
дишен доклад за дейността по вътрешен одит;
11. осъществява контакти с другите ди
рекции за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 21. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на минис
търа и изпълнява задачите, възложени му
със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и с нормативните актове
по прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията:
1. организира и следи за спазването на
изискванията на ЗЗКИ и други нормативни
актове и прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
2. осъществява контрол за спазването на
изискванията за сигурност на автоматизира
ната информационна система и дейностите по
осигуряване на индустриалната сигурност и
криптографска защита на класифицираната
информация;
3. разработва план за охрана на класифи
цираната информация чрез физически и тех
нически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. организира и осъществява процедурата
по проучването за достъп до класифицираната
информация и води регистър на проучените
лица;
6. разработва и поддържа план за защита на
класифицираната информация при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение;
7. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация.
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Раздел VI
Обща администрация
Чл. 22. (1) Общата администрация под
помага осъществяването на правомощията
на министъра, създава условия за осъщест
вяването на дейността на специализираната
администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
(2) Общата администрация е структури
рана във:
1. дирекция „Административно и инфор
мационно обслужване и технологии“;
2. дирекция „Финансово-стопански дей
ности и управление на собствеността“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Човешки ресурси и органи
зационно развитие“;
5. дирекция „Връзки с обществеността“.
Чл. 23. Дирекция „А дминистративно и
информационно обслужване и технологии“:
1. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслуж
ване на физически и юридически лица от
министерството чрез каналите за достъп до
обслужване, включително електронните ад
министративни услуги;
2. разработва, прилага и развива стандарти
за качеството на административното обслуж
ване; поддържа и развива Системата за упра
вление на качеството на административното
обслужване на министерството;
3. организира и осъществява деловодната
обработка и цялостното обслужване на доку
ментооборота; съгласува и осъществява авто
матизирания обмен на данни с национални и
ведомствени автоматизирани информационни
системи за документооборот;
4. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседания на Министерския
съвет на проекти на актове на министерството
и организира информирането на дирекциите
относно актовете, отнасящи се до дейността на
министерството и на второстепенните разпо
редители с бюджетни кредити към министъра;
5. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседанията на Министерския съвет, обобщава
и оформя предложенията на министерството
за включване в законодателната програма на
Министерския съвет, както и оперативния
план и месечната работна програма на ми
нистерството;
6. организира техническото обслужване на
политическия кабинет;
7. организира и осъществява всички проце
дури по архивната дейност в министерството,
извършва справки и изготвя заверки на копия
на документи, съхранявани в деловодния и
учрежденския архив;
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8. организира, координира и извършва
контрола по решенията и сроковия контрол;
9. поддържа административния регистър по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията
в частта относно административните услуги;
10. разработва цялостната политика в об
ластта на информационните технологии, пла
нира, организира и координира внедряването
на нови информационни и комуникационни
технологии в министерството и в структурните
му звена и отговаря за цялостната дейност
по осигуряване оперативната съвместимост
на използваните информационни системи;
11. организира и отговаря за дейностите,
свързани с планирането, отчетността, въвеж
дането, поддръжката и извеждането от експло
атация на информационно-комуникационните
ресурси в системата на министерството;
12. организира дейностите по ефективно
използване на наличните информационнокомуникационни ресурси, включително чрез
повишаване на компютърните умения и квали
фикация на служителите от министерството;
13. отговаря за цялостната дейност по осигу
ряване оперативната съвместимост на използ
ваните информационни системи; осигурява
техническата поддръжка и управлението на
административната информационна система
на министерството в съответствие с изисква
нията на Закона за електронно управление;
14. съгласува и осъществява автоматизи
рания обмен на данни с национални и други
информационни системи (включително с та
кива на европейски структури и с Единната
среда за обмен на електронни документи) и
интеграцията в единната комуникационна
инфраструктура на администрацията;
15. изпълнява всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
министерството;
16. организира и осъществява техническата
поддръжка и администрирането на офици
алния и неофициалния раздел на интернет
страницата на министерството; поддържа и
актуализира неофициалния раздел на интер
нет страницата;
17. организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни администра
тивни услуги от министерството;
18. осигурява изграждането на интегрирана
информационна система чрез обединяване на
ведомствените информационни системи на
агенциите към министъра.
Чл. 24. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. съставя проекта на бюджет и тригодиш
на бюджетна прогноза на министерството
на консолидирано ниво, вк лючително за
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
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2. осъществява дейностите по разпреде
лянето, контрола и анализа за разходването
на средствата от второстепенните разпореди
тели с бюджетни кредити и обосновката на
предложения за корекции в техните бюджети,
осъществяването на контрол по трансфера
на собствени приходи на второстепенните
разпоредители към министъра;
3. съставя месечни и тримесечни касови
отчети за изпълнението на бюджета на ми
нистерството;
4. анализира и администрира разходите,
извършвани от министерството;
5. организира и осъществява единна сче
товодна отчетност в системата на министер
ството;
6. осъществява предварителния контрол за
законосъобразност върху финансовата дейност
на министерството;
7. организира и координира изграждането
и функционирането на системите за финансо
во управление и контрол върху финансовата
дейност на министерството;
8. разработва методология на счетоводната
и финансовата политика на министерството
по Закона за счетоводството и нормативните
актове по бюджетната политика;
9. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
10. изготвя месечното разпределение на
приетия годишен бюджет по икономически
елементи на Единната бюджетна класифика
ция и предлага на министъра разпределението
на бюджетните кредити по второстепенни
разпоредители;
11. извършва плащанията по проекти по
оперативните програми, организира и поддър
жа отделна счетоводна система или отделен
модул в счетоводната система и съставя от
чет за касовото изпълнение по оперативните
програми;
12. планира и утвърждава необходимите
средства за реализацията на проектите по
операт ивни прог рами ч рез системата на
Единната сметка и съставя обобщен отчет
за касовото изпълнение по оперативните
програми за системата на министерството;
13. контролира изпълнението на сключе
ните договори;
14. планира, подготвя и осъществява всички
дейности по възлагане на обществени поръчки
с изключение на обществени поръчки, свърза
ни с разходване на средства по съфинансира
нето от фондове на Европейския съюз, когато
министерството не е бенефициент; изготвя и
изпраща информация до Агенцията по об
ществени поръчки за вписване в Регистъра
на обществените поръчки; води регистър на
проведените процедури за възлагане на об
ществени поръчки в министерството;
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15. организира и осъществява транспортно
то обслужване, поддържането на складовото
стопанство, осигуряването на хигиената на
сградата, техническата поддръжка на инста
лациите и съоръженията в сградния и ведом
ствения жилищен фонд на министерството;
16. организира ползването и контролира
управлението на обектите, предоставени за
ползване и управление на министерството;
17. организира ползването и поддържането
на сградния и ведомствения жилищен фонд,
както и монтажа и поддържането на машини
и съоръжения;
18. поддържа регистъра на търговските
дружества по чл. 35 от Правилника за реда
за у пра ж н яване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие
в капитала.
Чл. 25. Дирекция „Правна“:
1. изготвя самостоятелно и контролира
законосъобразното съставяне на администра
тивните актове, договорите и другите доку
менти, свързани с дейността на министъра и
на министерството;
2. оказва правна помощ и подпомага дей
ността на министъра, заместник-министрите
и административните звена в министерството,
като дава мотивирани становища и предложе
ния по правни въпроси и съгласува проекти
на актове с изключение на тези, подготвяни
от специализираната администрация при уп
ражняване на специалната є функционална
компетентност;
3. осъществява процесуално представител
ство пред съдилищата и други институции,
осигурява с правни средства своевременното
събиране на вземанията на министерството;
4. следи за законосъобразността на акто
вете и процедурите, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения и с възлагането
на обществени поръчки;
5. изготвя проекти на решения за пре
доставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз ос
нова на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер.
Чл. 26. Дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“:
1. разработва и осъществява стратегии
и политики в областта на управлението на
човешките ресурси в съответствие със стра
тегическите цели на министерството;
2. осъществява дейностите по набирането
и подбора на персонала и провеждането на
конкурсни процедури за държавни служители;
3. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на министер
ството и съгласува вътрешната структура на
отделните административни звена;
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4. изготвя документите, свързани с въз
никването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения на
служителите в министерството;
5. координира и подпомага дейностите по
разработването, актуализирането и утвър
ждаването на длъжностните характеристики
и атестирането на служителите в министер
ството;
6. поддържа и актуализира съществуващите
бази от данни и регистри, свързани с управле
ние на човешките ресурси, и образува, води
и съхранява служебните и трудовите досиета
на служителите в министерството;
7. поддържа административния регистър
в частта, съдържаща информация за адми
нистративните структури и ръководните им
органи, и за незаетите длъжности в адми
нистрацията; обявленията за конкурсите за
държавни служители и за служебните пра
воотношения;
8. планира, организира и координира обу
чението на служителите в министерството
за кариерно и професионално развитие и
мотивация на служителите и повишаване на
квалификацията им;
9. организира отпечатването и разпрос
транението на служебни книжки за нуждите
на структурите на държавната и общинската
администрация;
10. организира и координира изготвянето
на годишния доклад за състоянието на ад
министрацията;
11. осъществява взаимодействие и дава
методически указания на звената по упра
вление на човешките ресурси във второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
12. осъщест вява п равно -нормат ивното
обезпечаване на организационното развитие
и участва в изграждането на оптимална ор
ганизационна структура на министерството
и на второстепенните разпоредители с бю
джетни кредити към министъра съобразно
нормативните изисквания.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществе
ността“:
1. планира, координира и осъществява
провеждането на информационната политика
на министерството;
2. осъществява връзк и с медии с цел
навременно осигуряване на информация за
дейността на министерството;
3. организира, координира и осъществява
информационни кампании за дейността на
министерството;
4. поддържа и актуализира официалния
раздел на интернет страницата на министер
ството;
5. планира и организира проучването и
анализирането на общественото мнение по
политиките на министерството;
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6. координира организирането на семинари,
информационни дни, кръгли маси и дискусии;
7. участва в разработването на проекти на
съобщения за средствата за масово осведомя
ване по въпросите, внесени от министъра за
разглеждане от Министерския съвет;
8. работи в координация със звеното за
връзки с обществеността на Министерския
съвет, както и със звената за връзки с об
ществеността на министерствата и другите
администрации.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
на министерството е организирана във:
1. Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“;
2. дирекция „Жизнено равнище и социална
сигурност“;
3. дирекция „Трудово право, обществено
осигуряване и условия на труд“;
4. дирекция „Политика на пазара на труда“;
5. дирекция „Социална закрила и социално
включване“;
6. дирекция „Демографско развитие, етни
чески въпроси и равни възможности“;
7. дирекция „Свободно движение на хора,
миграция и интеграция“;
8. дирекция „Европейски въпроси и меж
дународно сътрудничество“.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“:
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на оперативна програма „Развитие на чо
вешките ресурси“ и отговаря за управлението
и изпълнението є в съответствие с принципа
за правилно финансово управление, като:
а) гарантира, че избирането на операции за
финансиране се извършва съобразно критерии
те, приложими за оперативната програма, и в
съответствие с националното законодателство
и с приложимите правила на Европейската
общност за целия период на изпълнението им;
б) удостоверява, че съфинансираните про
дукти и услуги са доставени или извършени и
че декларираните от бенефициентите разходи
за операциите са действително изпълнени и
са в съответствие с националните правила и с
правилата на Общността; извършва проверки
на място на отделни операции на извадкова
основа в съответствие с одобрените правила;
в) гарантира, че съществува система за
записване и съхраняване в електронна форма
на счетоводните записи за всяка операция
по оперативната програма и че са събрани
данните за изпълнението, необходими за фи
нансовото управление, мониторинг, проверки,
одити и оценка;
г) гарантира, че бенефициентите и други
лица, включени в изпълнението на операциите,
поддържат отделна счетоводна система или
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адекватна счетоводна аналитична сметка за
всички сделки, отнасящи се до операцията,
без да се засягат националните счетоводни
правила;
д) организира и координира изготвянето,
актуализирането, изпълнението и оценката на
оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“;
е) установява процедури, за да гарантира,
че всички документи относно разходите и
одитите, необходими за изгра ж дането на
адекватна одитна пътека, позволяват нейното
проследяване;
ж) гарантира, че сертифициращият орган
полу чава цялата необходима информация
относно процедурите и проверките, извър
шени във връзка с разходите за целите на
сертифицирането;
з) насочва работата на Комитета за наблю
дение на оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и осигурява необходими
те документи, които позволяват да се следи
качеството на изпълнението на оперативната
програма в съответствие със специфичните є
цели; осигурява организационно и технически
дейността на Комитета за наблюдение на
оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“;
и) изготвя и след одобрение от Комите
та за наблюдение на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ предава на
Европейската комисия годишните и оконча
телните доклади относно изпълнението на
оперативната програма;
к) осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
л) изпълнява други, присъщи на упра
вляващия орган, функции в съответствие с
уреждащите тези функции регламенти и дру
ги актове на Европейския съюз, както и на
приложимите национални актове и правила;
2. делегира по своя преценка и в съответ
ствие с установените на национално ниво
правила част от функциите си по т. 1 на
междинните звена по оперативната програма;
3. координира дейността по изготвянето
на части от други оперативни програми от
компетентността на министерството;
4. отговаря за управлението и изпълнението
на програмите и проектите, по които минис
терството съобразно съответното финансово
споразумение е изпълнителна агенция по
Програма ФАР;
5. прилага и следи за спазването на пра
вилата на Програма ФАР и други междуна
родни донори;
6. координира работата и оказва методиче
ска помощ на звената за изпълнение на про
екти в процеса на изпълнение на проектите;
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7. осъществява финансови проверки и удос
товерявания и контрол върху техническото
изпълнение на проекти, съфинансирани със
средства по Програма ФАР;
8. поддържа подходящи системи за фи
нансова и счетоводна отчетност на всички
плащания по договори, съфинансирани от
Програма ФАР, когато министерството е
определено за изпълнителна агенция по съ
ответното финансово споразумение;
9. поддържа информационни системи за
управление и база данни в подкрепа на уп
равлението на проекти, съфинансирани от
Европейския съюз;
10. изготвя доклади и справки относно упра
вляваните проекти към Националния коорди
натор на помощта, Националния ръководител
на помощта, Централното координационно
звено, сертифициращия орган, Европейската
комисия и други заинтересувани институции;
11. осъществява контрол върху изграде
ните от звената за изпълнение на проекти
и междинните звена системи и правила за
изпълнение на делегираните им функции при
управление на средствата от Програма ФАР
и от Европейския социален фонд;
12. дава рамкови указания на звената за
изпълнение на проекти и на междинните
звена във връзка с делегираните им функции;
13. осигурява поддържането на система
от правила и процедури за повишаване на
административния капацитет за управлени
ето на програми и проекти, съфинансирани
от предприсъединителните и структурните
фондове на Европейския съюз;
14. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката и
провеждането на процедури по финансиране
и възлагане на обществени поръчки, при раз
ходването на средства, свързани с програми
и проекти, съфинансирани от Европейския
съюз, и при изпращането на информация за
проведени процедури по обществени поръчки
в нормативно установените срокове за впис
ване в Регистъра на обществените поръчки
в Агенцията по обществени поръчки, както
и в регистъра на обществените поръчки в
министерството;
15. отговаря за изпълнението на делеги
раните функции по подписано оперативно
споразумение със съответната изпълнителна
агенция, когато е определена за звено за из
пълнение на проект;
16. осъществява координация на съвместни
проекти на министерството с Европейската
инвестиционна банка, Световната банка и
други международни донори и организации.
(2) Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ има те
риториални звена в центровете на районите
за планиране.
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Чл. 30. Дирекция „Жизнено равнище и
социална сигурност“:
1. координира разработването, провежда
нето и осъществяването на мониторинг в об
ластта на държавната политика по жизненото
равнище и социалната сигурност;
2. извършва и участва в разработването
на предварителни, теку щи и последващи
оценки на въздействието на стратегически и
програмни документи и нормативни актове,
в т.ч. при въвеж дането на меж дународни
стандарти, в областта на жизненото равнище
и социалната сигурност;
3. участва в разработването, изпълнението
и отчитането на стратегии, планове, проекти и
програми в областта на заплащането на труда,
социалната сигурност, социалната икономика
и корпоративната социална отговорност;
4. координира дейността по договаряне на
минималните осигурителни доходи по основни
икономически дейности и квалификационни
групи професии;
5. подпомага консултациите на министъра
със социалните партньори и с неправителстве
ните организации в областта на жизненото
равнище и социалната сигурност и организи
ра и координира дейността на Постоянната
комисия по доходи и жизнено равнище към
Националния съвет за тристранно сътруд
ничество;
6. изпълнява функциите на секретариат на
Секторния подкомитет за наблюдение за из
пълнението (СПКН) на проектите по програма
ФАР в сектор „Социално развитие“, изготвя
секторен доклад за наблюдение и осигурява
организационно и технически заседанията
на СПКН;
7. изготвя доклади и анализи в областта на
жизненото равнище и социалната сигурност,
поддържа бази данни от статистическа, соци
ологическа и административна информация
в сферата на труда и социалната политика
и изготвя периодичен бюлетин „Доходи и
жизнено равнище“;
8. в областта на планирането, мониторинга
и оценката на дейността на министерството:
а) предлага методологически и методически
стандарти за съставяне, мониторинг, отчитане
и оценка на въздействието на стратегически
документи и политики в областта на труда и
социалната политика;
б) координира съставянето, актуализира
нето, отчитането и оценката на изпълнението
на стратегическия и оперативния план на
министерството;
в) идентифицира рисковете пред изпълне
нието на стратегическите цели и приоритети
на министерството и извършва оценка на
необходимостта от актуализирането им;
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г) организира и координира изготвянето
на годишния доклад за дейността на ми
нистерството по чл. 45, ал. 4 от Закона за
администрацията;
9. в областта на програмното бюджетиране:
а) разработва методологически и методиче
ски стандарти за осигуряване на обвързаност
между планирането на дейността и програм
ното бюджетиране в министерството;
б) организира и координира дейностите
за осигуряване на обвързаност между страте
гическия и оперативния план и програмния
формат на бюджета на министерството;
в) предлага програми за мониторинг и
оценка на ефективността, ефикасността и
въздействието на програмния бюджет на
министерството върху жизненото равнище и
социалната сигурност.
Чл. 31. Дирекция „Трудово право, общест
вено осигуряване и условия на труд“:
1. участва в разработването на проекти по
въвеждането на стандартите на Международна
та организация на труда и на Съвета на Европа
в националното законодателство, както и на
законодателството на Европейската общност
в областта на безопасността и здравето при
работа, трудовото и осигурителното право;
2. осъществява координация, консултации
и сътрудничество с организациите на работ
ниците и служителите и на работодателите
при разработването на нормативни актове
в областта на безопасността и здравето при
работа, трудовото и осигурителното право;
3. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информации в областта
на безопасността и здравето при работа, тру
довото и осигурителното право във връзка с
участието на българската страна в работата
на институциите на Европейския съюз – за
съответните работни групи, комитети и други
работни форуми, включително за неформални
контакти, и участва в тях със свои предста
вители;
4. организира и административно обслужва
дейността на Националния съвет по условия
на труд и на комисиите по трудово законо
дателство и осигурителните отношения към
Националния съвет за тристранно сътруд
ничество;
5. дава становища и прави предложения
за усъвършенстване на контролната дейност
по спазване на трудовото законодателство;
6. организира и осъществява дейността на
Националната фокусна точка на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа;
7. подпомага министъра при определянето
на условията и реда за безвъзмездно предос
тавяне на средствата по фонд „Условия на
труд“ за финансиране на проекти и програми
за подобряване условията на труд;
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8. ежеседмично осигурява прием на физи
чески и юридически лица по прилагането на
трудовото и осигурителното право;
9. организира дейностите по осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд
в министерството;
10. организира дейностите по военновре
менното планиране, изграж дането и екс
плоатацията на пунктовете за управление и
оповестяването на министерството при при
веждането му от мирно на военно положение
и при бедствия;
11. организира дейностите по проектиране
то, разработването, внедряването и експлоати
рането на специализираната комуникационноинформационна система за управление при
бедствия, при извънредно, военно положение
и/или положение на война;
12. организира дейностите по изпълнение на
изискванията за оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигурност на
информационните системи в министерството,
възложени със Закона за електронното упра
вление, във взаимодействие с дирекция „Ад
министративно и информационно обслужване
и технологии“ и дирекция „Вътрешен одит“.
Чл. 32. Дирекция „Политика на пазара
на труда“:
1. разработва и координира провеждането
на държавната политика в областта на пазара
на труда, защитата на националния пазар
на труда, обучението на работната сила и
интеграцията на неравнопоставените групи
на пазара на труда;
2. анализира информацията за пазара на
труда и резултатите от активната политика на
пазара на труда; поддържа и актуализира база
данни за пазара на труда съгласно методоло
гия на Евростат; организира проучването на
потребностите на работодателите от работна
сила с определена квалификация;
3. организира, координира и разработва
нормативни актове в областта на пазара на
труда, Стратегията по заетостта, Национал
ната програма за реформи и националните
планове за действие по заетостта, Стратегията
за продължаващото професионално обучение,
плановете към нея и други документи в област
та на ученето през целия живот; актуализира
и участва в поддържането на Националната
класификация на професиите и длъжностите;
4. разработва програми и мерки за заетост
и обучение на работната сила, методики за
повишаване ефективността на обучението на
възрастни и други инструменти на политиката;
участва в координирането и контролирането
на изпълнението на програмите, мерките
и проектите в областта на пазара на труда,
включително финансираните от международни
организации и финансови институции;
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5. наблюдава и организира оценяването на
резултатите, ефективността и ефикасността
на активната политика на пазара на труда;
6. осъществява координация и методическо
ръководство на Агенцията по заетостта, бъл
гаро-германските центрове за професионално
обучение и Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи и оказва
методическа помощ на министерства, други
администрации и организации при разработ
ването и осъществяването на мерки с ефект
върху заетостта и пазара на труда;
7. подпомага методически и участва в рабо
тата на другите дирекции в министерството при
изготвянето на стратегии, планове, проекти,
становища, анализи, информации, позиции и
опорни точки в частта им по въпросите на
заетостта, пазара на труда и обучението на
работната сила; подпомага разработването
и дава становища по операции и схеми на
Оперативна програма „Развитие на човеш
ките ресурси“;
8. осъществява консултации и сътрудни
чество с представителните организации на ра
ботниците и служителите и на работодателите
на национално равнище при разработването
и реализирането на политиките в областта
на пазара на труда, защитата на националния
пазар на труда и обучението на работната сила;
9. осъществява функциите на секретариат
на Националния съвет за насърчаване на
заетостта и на Националния консултативен
съвет по професионална квалификация на
работната сила;
10. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информации и други до
кументи в областта на заетостта и обучението
на възрастни, представя и защитава позици
ята и интересите на Република България във
връзка с участието є в работата на Комитета
по заетостта и експертните групи към него, в
институциите на Европейския съюз и в други
международни комитети, съвети, комисии и
работни групи.
Чл. 33. Дирекция „Социална закрила и
социално включване“:
1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на социалното включ
ване, подкрепата на децата и семейството,
социалните услуги, социалните помощи и
интеграцията на хората с увреждания;
2. организира, координира и участва в раз
работването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на социалната закрила и
социалното включване и извършва наблюде
ния и анализи на състоянието, тенденциите и
развитието на добри практики в тази област;
3. координира участието на Република
България в европейския Отворен метод на
координация по социална закрила и социално
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включване и разработването и изпълнението
на Националния доклад по стратегиите за
социална закрила и социално включване в
рамките на този метод;
4. координира разработването и изпъл
нен ие т о и ос ъщес т вя ва мон и т ори н га на
Националния план за действие за социално
вк лючване като елемент от европейск и я
Отворен метод на координация по социална
закрила и социално включване и осъществява
методическа подкрепа при разработването
на други документи, свързани с участието на
Република България в този метод;
5. координира, отчита и анализира изпъл
нението на стратегии, планове, проекти и
програми в областта на социалната закрила
и социалното включване, подпомага разра
ботването и дава становища по операции и
схеми на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“;
6. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи, презентации, информации
и други документи в областта на социалната
закрила и социалното включване, представя
и защитава позицията и интересите на Репуб
лика България във връзка с участието є в
работата на Комитета по социална закрила
и експертните групи към него, институции,
работни групи, комитети и форуми на Съвета
на Европейския съюз, Европейската комисия
и Съвета на Европа и участва в тях със свои
представители;
7. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации с цел активно
то им участие в процеса на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политиката по
социално включване, подкрепата на децата
и семейството, социалните услуги, социал
ните помощи и интеграцията на хората с
увреждания;
8. подпомага Агенцията за социално под
помагане при разработването на стандарти
за социалните услуги, които са делегирана
държавна отговорност;
9. координира изпълнението на политиките
по подкрепа на децата и семейството, соци
ални помощи, социални услуги и интеграция
на хората с увреждания в кръга на своята
компетентност, които се реализират от Аген
цията за социално подпомагане, Агенцията
за хората с увреждания и фонд „Социално
подпомагане“;
10. подготвя становища за отпускане на
субсидии за национално представените ор
ганизации на и за хората с увреждания за
дейности, които да бъдат финансирани от
държавния бюджет, и изготвя проекти на
актове за одобряване на организациите или
институции, които се освобождават от за
плащане на вносни сборове при допускане
на стоки за свободно обращение съгласно
чл. 65, 71 и 72 от Регламент 918/83 на Съвета
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(ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата
на Общността за митнически освобождавания,
както и изготвяне на проектите на заповеди
за одобрение, отказ за одобрение или отне
мане на дадено одобрение за освобождаване
от заплащане на вносни сборове;
11. осъществява функциите на секретариат
на Националния съвет по въпросите на соци
алното включване към Министерския съвет,
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към Министерския съвет и Съвета
за социално подпомагане към министъра;
12. организира и обслужва администра
тивно дейността на Националния управля
ващ съвет за ограничаване и премахване на
детския труд.
Чл. 34. Дирекция „Демографско развитие,
етнически въпроси и равни възможности“:
1. разработва, координира, участва в изпъл
нението и осъществява мониторинг, анализ и
оценка на държавната политика в областта на
демографското развитие, етническите въпроси
и равните възможности – равнопоставеността
между жените и мъжете и антидискримина
цията;
2. организира, координира и участва в раз
работването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти, до
клади и анализи в областта на демографското
развитие, междуетническите отношения, защи
тата на правата на лицата, принадлежащи към
етнически малцинства, и тяхната интеграция
в обществото, равнопоставеността на половете
и антидискриминацията;
3. координира, осъществява мониторинг и от
чита изпълнението на Националната стратегия
за демографско развитие на Република България
2006 – 2020 г.;
4. участва в разработването, изпълнението
и координирането на международни проекти
и програми, отнасящи се до демографското
развитие, междуетническите отношения, за
щитата на правата на лицата, принадлежащи
към етнически малцинства, и тяхната инте
грация в обществото, равнопоставеността на
половете и антидискриминацията;
5. координира и осъществява процесуалното
представителство на министъра пред Коми
сията за защита от дискриминация;
6. участва в подготовката на позиции,
анализи, доклади, информации и други доку
менти в областта на демографското развитие,
равнопоставеността на половете, антидискри
минацията и етническите въпроси във връзка
с участието на Република България в работата
на институциите, работни групи, комитети
и форуми на Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисия, Съвета на Европа,
Организацията на обединените нации и др.,
и участва в тях със свои представители;
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7. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации в областта на
демографското развитие, равнопоставеността
на половете, антидискриминацията и етни
ческите въпроси;
8. координира и участва в изпълнението
на Националния план за действие по иници
ативата „Десетилетие на ромското включва
не 2005 – 2015 г.“, извършва мониторинг и
анализ на неговото изпълнение и подпомага
административно и технически Националния
координатор на инициативата „Десетилетие
на ромското включване 2005 – 2015 г.“;
9. осъществява координация и текущ кон
трол 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 не
равностойно положение, принадлежащи към
етнически малцинства;
10. осигурява методическа помощ на об
ластните управители, на областните съвети за
сътрудничество по етническите и демограф
ските въпроси, на експертите в областните ад
министрации, на които е възложено да работят
по етническите и демографските въпроси, и
на кметовете на общини и на техните адми
нистрации в областта на сътрудничеството
по етническите и демографските въпроси;
11. представя ежегодно на председателя на
Националния съвет за сътрудничество по ет
ническите 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;
12. осигурява административното и техни
ческото обслужване на Националния съвет
по равнопоставеността на жените и мъжете
към Министерския съвет, на Съвета по ин
теграция на ромите в българското общество
към министъра и на Консултативната комисия
за равни възможности на жените и мъжете
към министъра.
Чл. 35. Дирекция „Свободно движение на
хора, миграция и интеграция“:
1. участва в разработването и провежда
нето на държавната политика в областта на
миграцията, интеграцията на граждани на
трети държави и свободното движение на хора;
2. организира дейността в областта на миг
рацията, интеграцията и свободното движение
на хора, свързани с членството на Република
България в Европейския съюз;
3. участва в процеса на вземане на реше
ния на общностно равнище по въпросите на
свободното движение на хора, миграция и
интеграция, включително като участва в раз
работването на политиката по координация на
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системите за социална сигурност в рамките
на Европейския съюз и предлага мерки за
прилагането є;
4. ръководи и администрира дейността на
Работна група № 2 в областта на свободното
движение на хора, миграцията и интеграцията
към Съвета по европейските въпроси (СЕВ)
и участва в работата на СЕВ, подпомага
министерства, агенции и други администра
ции и организации при осъществяването на
политиката в областите от компетентност на
дирекцията;
5. извършва анализ на задълженията в
областите от компетентност на дирекцията,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз, разработва
проекти на актове, необходими за прилагане
законодателството на Европейския съюз;
6. координира и оказва съдействие за из
готвяне на необходимата информация относно
процедури в областта на свободното движение
на хора и координацията на системите за со
циална сигурност по чл. 226 и 227 от Договора
за създаване на Европейската общност;
7. следи, анализира и координира изготвя
нето на становища за въздействието на прак
тиката на Съда на Европейските общности
за прилагането на актове на Европейската
общност в областта на трудовата миграция,
интеграцията, свободното движение на хора,
включително граждански права и координация
на системите за социална сигурност;
8. организира, координира и контролира
дейността на службите по трудови и соци
ални въпроси към задграничните представи
телства на Република България в чужбина,
като предложенията от компетентност на
дирекция „Европейски въпроси и междуна
родно сътрудничество“ се правят съвместно,
и поддържа преки връзки с представителите
на министерството към Постоянното пред
ставителство на Република България към
Европейския съюз в областите от компе
тентност на дирекцията;
9. участва в дейността на комитетите и
работните групи към Европейската комисия,
Съвета на Европейск и я съюз, Съвета на
Европа и на международни организации и
международни форуми в областите от ком
петентност на дирекцията, както и в мони
торинг, контрол или изпълнение на програми
и проекти в тези области, финансирани от
международни организации и други финан
сови институции;
10. осъществява взаимодействие и коорди
нация с Агенцията по заетостта в областта
на трудовата миграция, интеграцията и сво
бодното движение на хора, включително по
линия на мрежата „Европейски служби по
заетостта“ (EURES);
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11. наблюдава и оценява ефективността
на политиката в областта на миграцията и
интеграцията и предлага действия и мерки за
реализирането є, участва в разработването,
координацията и отчета по изпълнението на
годишните планове на Националната страте
гия по миграция и интеграция и осигурява ад
министративното и техническото обслужване
на Националния съвет по трудова миграция
към министъра;
12. организира, координира и участва в
подготовката, сключването и влизането в
сила на международни договори в областта на
трудовата миграция и социалната сигурност.
Чл. 36. Дирекция „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“:
1. координира участието на представители
на Република България в дейността на ин
ституциите на Европейския съюз в областта
на компетентност на министъра;
2. ръководи и администрира дейността на
Работна група № 13 „Социална политика и
заетост“ към СЕВ и координира участието
на представители на министерството в други
работни групи към СЕВ;
3. в сътрудничество с организациите на
социалните партньори, неправителствени
организации и представители на други дър
жавни органи подготвя в рамките на Работ
на група 13 „Социална политика и заетост“
стратегии, програми и проекти във връзка с
осъществяването и развитието на корпора
тивна социална отговорност и координира
тяхното реализиране;
4. участва във всички работни групи за
изготвяне на проекти на нормативни актове,
стратегически документи и мерки за по-доб
ро прилагане на актовете и политиките на
Европейския съюз в областта на социалната
политика и заетостта;
5. организира, координира и контролира
дейността на представителите на министер
ството в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз,
като предложенията от компетентност на ди
рекция „Свободно движение на хора, миграция
и интеграция“ се правят съвместно;
6. координира и оказва съдействие за изгот
вяне на необходимата информация в областта
на социалната политика и заетост относно
процедури по чл. 226 и 227 от Договора за
създаване на Европейската общност;
7. организира и участва в двустранни и
многостранни срещи и форуми между пред
ставители на министерството и Европейския
съюз и отделни държави членки, в т.ч. орга
низира брифинги за участието на министъра
в Съвета на Европейския съюз, свързани с
обмяна на опит и сътрудничество, с цел подоброто прилагане на достиженията на правото
на Европейския съюз в България;
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8. разработва и координира дейностите,
свързани с участието на Република България в
Международната организация на труда, както
и участието на министерството в междупра
вителствените дейности по линия на Съвета
на Европа;
9. предлага, координира и контролира дей
ностите по въвеждането на стандартите на
ООН, Международната организация на труда
(МОТ) и Съвета на Европа в националното
законодателство и добри практики в областта
на труда и социалната политика и изготвя
периодични доклади по съответните между
народни договори във връзка с контролните
механизми на МОТ и на Съвета на Европа;
10. изготвя периодични доклади по съот
ветните международни договори във връзка с
контролните механизми на МОТ и на Съвета
на Европа;
11. планира, организира и координира
цялостната международна дейност на ми
нистерството;
12. изготвя мотивирани становища по
въпроси с международноправен характер и
осъществява процесуално представителство
по процедури пред международни органи от
компетентността на министерството;
13. разработва проекти на нови двустран
ни договори за сътрудничество в областта
на труда и социалната политика със сродни
министерства в чужбина и извършва всички
необходими национални процедури за тяхно
то подписване и влизане в сила; организира,
реализира и контролира тяхното изпълнение;
14. води международната кореспонденция
на министъра и заместник-министрите и оси
гурява протоколното обслужване при техни
командировки в чужбина;
15. подготвя посещения на чуждестранни
министри в Република България с компетен
ции в областта на труда и социалната поли
тика, организира и координира подготовката
на представителни международни форуми на
високо равнище и съдейства при организи
ране на двустранни семинари на експертно
равнище, провеждани в България;
16. поддържа преки връзки със службите
по трудови и социални въпроси към зад
граничните представителства на Република
България в чужбина в областта на двустран
ните отношения и сътрудничество с тези
държави, с посолствата и дипломатическите
представителства на Република България в
чужбина, осъществява оперативни контакти
и кореспонденция с чуждестранни посолства
в Република България.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 37. Организацията на работа в минис
терството, оперативната дейност и докумен
тооборотът се уреждат с вътрешни правила,
инструкции и заповеди на министъра.
Чл. 38. Ръководителите на административ
ни звена планират, организират, координират,
отчитат се и носят отговорност за дейността
и изпълнението на задачите от съответното
звено съобразно определените функции и
възлаганите от министъра задачи.
Чл. 39. (1) Административните звена в
министерството пряко си взаимодействат
по въпроси от смесена компетентност, като
водещото звено обобщава окончателното
становище.
(2) Съгласуваността и оперативността по
дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния секретар и директорите на
дирекции върху документите задължително се
посочват водещото звено, конкретните задачи
за изпълнение, указанието за съгласуване с
други звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо мяс
то като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своето становище по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили доку
менти с резолюция по въпроси, които не са в
рамките на техните функции, ги изпращат на
компетентното административно звено чрез
деловодната система;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на ресорния заместник-ми
нистър и на главния секретар въпросите от
своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчи
нени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
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а) аналитични доклади, информации, па
метни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили ин
формация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинте
ресуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от глав
ния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялос
тен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компе
тентност.
(3) При участие на повече от едно админи
стративно звено за осъществяване на дейности
в областта на социалното включване, равните
възможности и социалния диалог се създава
постояннодействаща координационна група
под ръководството на ресорния заместникминистър.
(4) При осъществяване на функциите си
дирекциите могат да привличат външни екс
перти, консултанти, включително и сътрудни
ци от научни, изследователски, академични и
други компетентни структури в областта на
труда и социалната политика.
Чл. 40. (1) Предложения за усъвършенства
не на организацията и дейността на министер
ството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, ко
рупция, лошо управление, както и за други
незаконосъобразни и ли нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители на
администрации в системата на министерство
то, както и на служители от министерството
се подават до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолю
ция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност
е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение
се взема най-късно два месеца след негово
то постъпване и се съобщава на подателя в
7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено
и мотивирано и се взема най-късно в двуме
сечен срок от постъпването му. Решението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от
постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица,
то се съобщава и на тях.
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Чл. 41. Достъпът на външни лица в сгра
дата на министерството се разрешава след
издаване на временен пропуск.
Чл. 42. (1) Работното време на служите
лите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на администрацията е
от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(3) За служители в някои от структурните
звена в министерството с оглед спецификата
на изпълняваните от тях функции може да
се определя работно време, различно от ра
ботното време по ал. 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Ми
нистерството на труда и социалната политика –
348 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
дирекция „Вътрешен одит“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно и информацион
но обслужване и технологии“
дирекция „Финансово-стопански дейности и
управление на собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Човешки ресурси и организацион
но развитие“
дирекция „Връзки с обществеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Европейски фондове, меж
дународни програми и проекти“
дирекция „Жизнено равнище и социална си
гурност“
дирекция „Трудово право, обществено осигу
ряване и условия на труд“
дирекция „Политика на пазара на труда“
дирекция „Социална закрила и социално
включване“
дирекция „Демографско развитие, етнически
въпроси и равни възможности“
дирекция „Свободно движение на хора, миг
рация и интеграция“
дирекция „Европейски въпроси и междуна
родно сътрудничество“
12589

7
1
5
1
10
55

23
17
5
6
4
269

149
15
19
14
24
16
12
20
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Кралство Нидерландия относ
но военно и отбранително сътрудничество
(Одобрен с Решение № 413 от 27 юни 2008 г.
на Министерския съвет. В сила от 22 октом
ври 2009 г.)
Преамбюл
Министерството на отбраната на Репуб
лика България и министърът на отбраната
на Кралство Нидерландия, наричани по-долу
„страните”,
като взеха предвид разпоредбите на Север
ноатлантическия договор от 4 април 1949 г.,
като взеха предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическия договор
о т но сно с т ат у т а на т ех н и т е Въ ор ъ жен и
сили (NATO SOFA), подписано в Лондон на
19 юни 1951 г.,
като изразяват воля за засилване на тех
ните добри и приятелски взаимоотношения,
като изразяват желание да допълват и
у крепват сът рудничеството в области от
взаимен интерес,
се споразумяха за следното:
Раздел 1 – цели на сътрудничеството
Този меморандум за разбирателство (МзР)
създава рамка за сътрудничество между стра
ните по въпроси от взаимен интерес в обла
стите, свързани с отбраната и военното дело.
Страните отчитат, че активните отноше
ния и сътрудничество по въпроси, свързани
с отбраната, военното дело и сигурността,
предоставят възможност за повишаване на
взаимното разбирателство.
Страните подчертават, че добрите взаимо
отношения и сътрудничество допринасят за
по-добра оперативна съвместимост, което е
предпоставка за съвместна работа по време
на международни мисии.
Раздел 2 – обхват и форми на сътрудни
чество
Сътрудничеството се осъществява в следни
те области, без да се ограничава само до тях:
· отбранителна политика и политика за
сигурност;
· въпроси, свързани с мироопазващите и
хуманитарните операции;
· военно образование, подготовка и уче
ния;
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· организационни и процедурни аспекти
на функционирането на министерствата
на отбраната и въоръжените сили;
· отношения армия-общество и връзки с
обществеността;
· правни въпроси;
· материа лно -т ех ни ческ и средст ва за
отбраната.
Формите на сътрудничество могат да бъдат
следните:
· официални посещения на министрите и
други длъжностни лица от сферата на
отбраната;
· работни срещи на министрите и други
представители;
· посещения на военни плавателни сред
ства;
· консултации, обмяна на опит, подготовка
и учения;
· взаимни покани за участие в учения,
семинари и срещи;
· обмяна на информация и материали;
· културни дейности;
· други дейности по договаряне.
Изпълнението на конкретните програми е
предмет на отделни изпълнителни договоре
ности, които се подписват от упълномощени
представители на страните.
Раздел 3 – планиране
Страните могат съвместно да изготвят
годишен подробен план за сътрудничество.
Този план се подписва от директорите на
дирекции, компетентни за международното
сътрудничество, или техни представители в
началото на годината, за която е изготвен.
През годината, за която е изготвен, планът
за сътрудничество може да бъде разширяван
или изменян по взаимно съгласие на страните.
Раздел 4 – финансови въпроси
В случай че не е решено друго от страните,
всяка от тях поема разходите си във връзка
с прилагането на МзР.
Раздел 5 – сигурност
Обменът на класифицирана информация
във връзка с прилагането на този МзР се
извършва в съответствие с националното за
конодателство на страните и в съответствие
с международните споразумения и договоре
ности, както и процедурите на НАТО.
Раздел 6 – спорове
Всеки спор, възникнал във връзка с тъл
куването или прилагането на този МзР, се
разрешава в духа на приятелските отношения
чрез преки консултации между страните и не
се отнася към национален или международен
съд или до друга трета страна за разрешаване.
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Раздел 7 – заключителни разпоредби
Кореспонденцията по прилагането на този
МзР се осъществява чрез аташето по отбраната
или по обичайните дипломатически канали.
Този МзР, който не поражда никакви права
или задължения по международното право,
влиза в сила от датата на подписването му.
Той продължава действието си за неограничен
период от време, освен в случай, когато една
от страните уведоми другата шест месеца
предварително за намерението си да прекрати
този МзР.
От датата на влизането си в сила този
МзР заменя Меморандум за разбирателство
относно развитие на връзките в областта на
отбраната и военното дело между Министер
ството на отбраната на Република България
и Министерството на отбраната на Кралство
Нидерландия, подписан на 30 януари 1996 г.
Съдържанието на този МзР може да бъде
преразглеждано по всяко време и да бъде
изменяно и допълвано по взаимно съгласие
в писмена форма на страните.
Подписано в два оригинални екземпляра
на английски език на 22 октомври 2009 г.
За Министерството
на отбраната
на Република
България:
Николай Младенов,
министър на
отбраната
12597

За Министерството
на отбраната
на Кралство
Нидерландия:
Еймер Ван Мидделкооп,
министър на
отбраната

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образова
нието и културата между правителството на
Република България и правителството на
Република Корея за периода 2009 – 2012 г.
(Одобрена с Решение № 815 от 23 октомври
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
26 октомври 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Корея, наричани
по-долу „двете страни“,
в изпълнение на чл. 15 на Спогодбата за
сътрудничество в областта на културата меж
ду правителството на Република България и
правителството на Република Корея, влязла
в сила на 6 април 1994 г.,
водени от желанието за развитие на прия
телските отношения между двете страни и от
убеждението, че културното сътрудничество
ще допринесе за взаимното разбирателство
между двата народа,
се договориха за следното:
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I. Образование
1. Двете страни ще положат усилия за раз
мяна на една тричленна група от експерти от
всяка от страните за краткосрочно посещение
на реципрочни начала с цел запознаване с
образователната система, опита и организа
цията на средното и висшето образование на
другата страна.
2. Двете страни ще насърчават и под
помагат директните връзки между техните
образователни институции и ще насърчават
студентите и научните работници от другата
страна при кандидатстването им за обучение
и изследователска дейност в университетите
на своята страна.
3. Двете страни ще си предоставят взаимно,
при поискване, учебници, литература, акаде
мични и други информационни материали от
взаимен интерес.
4. М и н ис т ерс т во т о на образова н ие т о,
младежта и науката на Република България
и Министерството на образованието, науката
и технологията на Република Корея ще ус
тановят директни контакти с цел проучване
на възможностите за сътрудничество между
двете страни в областта на образованието.
Подробностите са предмет на уточняване
посредством преки консултации между двете
министерства.
5. Двете страни ежегодно предоставят до
пет стипендии за пълен срок на обучение в
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ и в образовател
ната и научна степен „доктор“, както и до
12 месеца за специализация.
6. Всяка от страните ще насърчава изучава
нето и изследването на езика и литературата
на другата страна, като за целта в съответствие
с практическите си нужди страните разме
нят преподаватели и лектори на реципрочна
основа в своите университети.
7. Двете страни ще си отправят взаимно
покани за участие в международни конфе
ренции и семинари, които се провеждат на
техните територии.
8. Децата на служителите от дипломатиче
ските мисии на всяка от страните ще бъдат
поставени при условията на местните ученици
във връзка с таксите за обучение в началните
и средните училища в страната партньор, с
изключение на училищата по изкуствата.
II. Култура и изкуства
9. Министерството на културата на Ре
п ублика Българи я и Министерст вото на
културата, спорта и туризма на Република
Корея ще полагат усилия за популяризиране
на културата на другата страна посредством
организиране на подходящи културни прояви
и размяна на информация.
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10. Двете страни ще съдействат за реци
прочно организиране на Дни на българската
култура в Република Корея и Дни на корей
ската култура в Република България по време
на валидността на тази програма.
11. Двете страни ще поощряват размяната
на изложби, чието договаряне ще се осъщест
вява по дипломатически път. Двете страни
си разменят по един куратор/автор за срок
една седмица във връзка с организирането на
изложбите. При организирането на изложби,
представляващи национална ценност, догова
рянето ще се осъществява чрез размяна на
експерти и подписване на специален договор.
12. Двете страни ще положат усилия за
размяна на четиричленни групи от изявени
творци или експерти в различни художест
вени жанрове от всяка от страните за срок
10 дни с цел обмяна на опит и запознаване с
културния живот на другата страна.
13. Всяка от страните ще отправя покани
до другата страна за участие в международни
фестивали, конкурси, изложби, конференции
и други културни събития, които се органи
зират на нейна територия, като предоставя
информация за условията за участие в тях.
14. Двете страни ще си съдействат за разви
тие на сътрудничеството в областта на театъра
и ще си отправят взаимно покани до техни
театрални трупи, актьори и специалисти в
театралния жанр за участие в международните
театрални фестивали, които се организират
във всяка от страните.
15. Двете страни ще си съдействат за ре
ципрочната размяна на камерни музикални
състави по време на валидността на програма
та. Те ще насърчават размяната на музикални
ансамбли и индивидуални изпълнители и по
импресарски път.
16. Двете страни ще насърчават развитието
на сътрудничеството в областта на аудио-ви
зията посредством размяна на аудио-визуални
материали и актуална информация за пости
женията в развитието на тези технологии.
17. Двете страни ще съдействат за устано
вяване на сътрудничество между Национал
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
и Националната библиотека на Корея чрез
подписване на пряко споразумение, регламен
тиращо обмена на специалисти и размяната
на публикации, библиографски материали,
информация и опит в областта на библио
течното дело.
18. В областта на киноизкуството двете
страни ще съдействат за установяване на ди
ректни контакти между Националния филмов
център при Министерството на културата на
Република България и Корейския филмов
съвет с цел обмяна на информация и опит,
сътрудничество при обмяната на готова вече
продукция и при производството на филми,
размяна на посещения на актьори и експерти
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в тази област, организиране на филмови про
жекции в другата страна както в рамките на
кинофестивали, така и на специални седмици
на киното.
19. Двете страни ще подпомагат разви
тието на сътрудничеството между техните
книгоиздателски къщи посредством размяна
на информация и покани за участие в меж
дународни и национални изложби и панаири
на книгата, провеждани във всяка от тях.
20. Двете страни ще подпомагат развитието
на сътрудничеството между Министерството
на културата на Република България и Корей
ския институт за културна и туристическа по
литика посредством размяна на специалисти,
опит, актуална информация и специализирана
литература в тази област.
21. Двете страни ще подпомагат развити
ето на сътрудничеството между Национал
ния институт за опазване на недвижимите
културни ценности на Република България и
Администрацията по въпросите за културното
наследство на Република Корея посредством
размяна на експерти в областта на съхра
няването и реставрацията на недвижимото
културно-историческо наследство и размяна
на специализирана литература, актуална ин
формация и експерти.
22. Двете страни ще насърчават установя
ването на директни контакти между техните
циркови компании на комерсиална основа.
23. Страните насърчават прякото сътруд
ничество между своите национални архивни
институции чрез обмяна на опит и инфор
мация за развитие на архивното дело и/или
реализация на други взаимно съгласувани
форми на сътрудничество.
24. Двете страни ще подпомагат развитието
на сътрудничеството между техните музеи и
художествени галерии посредством размяна
на специализирана литература и експерти в
тази област. Броят и продължителността на
тези посещения ще бъдат договаряни посред
ством консултации между заинтересуваните
институции в рамките на техните бюджетни
възможности.
25. Двете страни ще насърчават установя
ването на сътрудничество между техните фо
тографски организации посредством размяна
на фотоизложби и специализирани издания в
областта на фотографията.
26. Двете страни ще съдействат за уста
новяване на директно сътрудничество между
техните творчески съюзи.
27. Двете страни ще насърчават контактите,
обмена на информация и опит в областта на
културния туризъм между заинтересованите
държавни институции.
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III. Телевизия, радио и печат
28. Двете страни ще подкрепят установява
нето на директни договорни отношения между
Комисията за регулиране на съобщенията и
Съвета за електронни медии на Република
България и Комисията по телевизионно и
радиоразпръскване на Република Корея.
29. Комисията за регулиране на съобщени
ята и Съветът за електронни медии на Репу
блика България и Комисията по телевизионно
и радиоразпръскване на Република Корея ще
насърчават развитието на сътрудничеството
между организациите на двете страни в след
ните насоки:
А. Размяна на актуална информация по
регулаторната рамка в ерата на цифро
визацията.
Б. Взаимно ще си отправят покани за
участие в международни конференции
и семинари, които се организират или
провеждат на техните територии.
В. Оказване на съдействие за установяване
на директни контакти между телевизи
онни и радиооператори на двете страни
с цел размяна на програми от областта
на телевизионното и радиоразпръск
ването.
30. В областта на телевизията двете страни
си сътрудничат на базата на подписаното през
2003 г. Споразумение за сътрудничество между
Българската национална телевизия и Корей
ската компания за телевизия и радио KBS.
31. Двете страни ще съдействат за устано
вяването на преки контакти между Българ
ската телеграфна агенция (БТА) и Агенция
„Йонхап“ на Република Корея за развитие
на сътрудничеството между осведомителните
агенции на двете страни в следните насоки:
А. Размяна на актуална информация за
важни събития в политическия, иконо
мическия и културния живот на двете
страни, както и за двустранни прояви
на официално равнище и други важни
събития във всяка от страните и в ней
ния регион.
Б. Размяна на актуална фотоинформация.
В. Оказване на съдействие при посещение
на журналисти от двете страни.
IV. Дружества за приятелство
32. Двете страни ще насърчават дейността
на Българо-корейското дружество за прия
телство и Корейско-българската асоциация
за културен обмен, насочена към взаимното
опознаване между двата народа. Всяка от
страните може да насърчава създаването на
нейна територия на културни институции
на другата страна в съответствие със своите
действащи закони и разпоредби.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

V. Общи и финансови разпоредби
33. Тази програма не изключва други дей
ности и посещения, предложени или догово
рени между двете страни предварително чрез
официална кореспонденция.
34. Посочените в програмата дейности и
обмен ще се осъществяват в рамките на фи
нансовите възможности, с които разполагат
двете страни.
35. Персоналният обмен по програмата се
осъществява при съблюдаване на следните
общи и финансови разпоредби:
А. Изпращащата страна уведомява прие
мащата страна за посещения на инди
видуални изпълнители и състави не покъсно от два месеца преди посещението.
Приемащата страна дава съгласие не
по-късно от един месец след уведомле
нието.
Б. Изпращащата страна или лицата, пъту
ващи по програмата, заплащат пътните
разходи до столицата на приемащата
страна и обратно.
В. При краткосрочни посещения:
		 Приемащата страна покрива разходите
за квартирни, храна, вътрешен транспорт
съобразно разпоредбите на местното
законодателство.
		 При размяна на индивидуални изпъл
нители и изпълнителски състави при
емащата страна поема и разходите за:
наемане на зала, отпечатване на афиши,
покани и всичк и останали разходи,
свързани с рекламата на спектаклите.
		 Приемащата страна при необходимост
осигурява медицинско обслужване въз
основа на медицинска застраховка, на
правена за времето на целия престой в
приемащата страна, която е за сметка
на изпращащата страна или лицето.
Г. При дългосрочни посещения:
		 Българската страна освобождава стипен
диантите, приети по тази програма, от
такси за обучение и им осигурява сти
пендия съгласно действащото в страната
законодателство, както и настаняване
срещу заплащане в студентско обще
житие при субсидирани от държавата
условия. Стипендиантите имат право
на хранене в студентски стол срещу
заплащане при условията и реда за
българските студенти, докторанти и
специализанти.
		 Корейската страна освобождава сти
пендиантите, приети по тази програма,
от такси за обучение и им осигурява
с т и пен д и я с ъгласно дейс т ва що т о в
страната законодателство за покриване
на разходите за студентско общежитие
и студентски стол.
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Д. Приемащата страна предоставя на лицата
по чл. 5 и 6 по тази програма здравно
осигуряване по реда и условията за свои
граждани.
36. При размяната на изложби по тази прог
рама изпращащата страна заплаща разходите
за транспортирането на експонатите до столи
цата на страната домакин и обратно, както и
за застраховката по време на транспортирането
и престоя на експозицията, а приемащата
страна поема разходите за вътрешния транс
порт, митническите формалности, наемането
на зала, издаването на каталог и реклама.
Тези условия подлежат на доуточняване при
организирането на изложби, представляващи
национална ценност, чиято размяна съгласно
чл. 11 от раздел II „Култура и изкуство“ на
програмата става по силата на отделен договор.
37. Всяка от страните освобождава граж
даните на другата страна, които пътуват по
програмата, от заплащане на такси, свързани
с пребиваването им или с продължаването
на срока на техния престой. Преподавателите
и професорите, участващи в обмена по чл. 6
на програмата, не се нуждаят от разрешения
за работа в приемащата страна.
38. Тази програма влиза в сила от деня
на подписването є и ще действа за срок три
години от тази дата.
Подписана на 26 октомври 2009 г. в Сеул
в три оригинални екземпляра, всеки един на
български, корейски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен ще бъде
английският текст.
За правителството
на Република
България:
Вежди Рашидов,
министър на
културата
12570

За правителството
на Република
Корея:
Ю Инчон,
министър на
културата,
спорта и туризма

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

между Министерството на здравеопазването
на Република България и Министерството
на здравеопазването на Китайската народна
република за сътрудничество в областта на
здравеопазването и медицината
(Одобрен с Решение № 766 от 1 октомври
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
14 октомври 2009 г.)
В съответствие със Споразумението между
правителството на Република България и пра
вителството на Китайската народна република
за сътрудничество в областта на здравеопаз
ването и медицинската наука, подписано в
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София на 28 юни 2000 г., Министерството
на здравеопазването на Република България
и Министерството на здравеопазването на
Китайската народна република (наричани
по-долу „страните“) с цел насърчаване на
сътрудничеството в областта на здравеопазва
нето и медицината се договориха за следния
план за действие:
Член 1
Страните развиват и задълбочават вза
имното сътрудничество основно в следните
приоритетни области:
1. Реформа в сферата на здравеопазването.
2. Заразни болести, и по-специално СПИН,
и превенция и надзор на птичия грип.
3. Традиционна китайска медицина.
4. Директно сътрудничество между институ
ции и организации от двете страни в областта
на здравните грижи и медицинската наука.
Изброените области са ориентировъчни и
не изключват други области на сътрудничество
на основата на взаимна договореност.
Член 2
С т ра н и т е се дог оваря т да нас ърча ват
сътрудничеството между двете страни в об
ластта на здравеопазването и медицината в
рамките на своите компетенции и финансови
възможности чрез:
обмен на експерти, медицински специа
листи и работни групи с цел обмяна на опит
и осъществяване на краткосрочни програми
за сътрудничество;
участие в международни специализирани
и научни срещи, организирани от другата
договаряща страна;
съвместни специализирани и научни срещи;
обмен на информация относно епидеми
ологичната обстановка във всяка от страните,
както и опит в областта на профилактиката,
надзора, диагностиката и лечението на за
разните блести;
други форми на сътрудничество, договорени
между страните.
Член 3
Сътрудничеството по член 1 се осъщест
вява, както следва:
1. Страните изпращат предложенията за
посещения на специалисти директно на прие
мащата страна не по-късно от 3 месеца преди
предложената дата за посещение. Приемането
на предложението трябва да бъде потвърде
но най-малко 6 седмици преди началото на
посещението.
2. Изпращащата страна номинира поимен
но предложените за посещение специалисти.
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3. Правото за приемане на предложенията
е на приемащата страна.
4. Двете страни определят за посещени
ята само специалисти с добри познания по
английски език.
Член 4
За периода на изпълнение на плана за
действие ще бъде осъществен взаимен обмен
на специалисти в обем до 30 дни годишно.
Член 5
Изпращащата страна поема разходите за
международен транспорт, дневните, квартир
ните, медицинската застраховка и разходите за
вътрешен транспорт, свързани с посещението.
Член 6
Обменът на специалисти и другите форми
на сътрудничество на територията на приема
щата страна се осъществяват в съответствие
с нейното законодателство.
Член 7
Този план за действие се сключва за срок
три години и влиза в сила от датата на под
писване.
Съставен в София на 14 октомври 2009 г.
в два ориг ина лни екземп л я ра, всек и на
български, китайски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
разногласия при тълкуването за меродавен
се счита английският текст.
За Министерството
на здравеопазването
на Република
България:
Валерий Митрев,
заместник-	
министър
12523

За Министерството
на здравеопазването
на Китайската
народна република:
Лю Чиан,
заместникминистър

Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.)
Параграф единствен. В § 3 от преходните
и заключителните разпоредби ал. 1 се изме
ня така:
„§ 3. (1) В срок до 31 май 2010 г. лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества от
приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, могат да се предписват и на
специалните рецептурни бланки по образец
съгласно приложение № 6 към чл. 11, ал. 1
от Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти.“
Министър: Б. Нанев
12640

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 1984 г.
12644
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 903-ОЗ
от 3 ноември 2009 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за фи
нансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса за
застраховането Комисията за финансов надзор реши:
Издава на ЗД „Бул Инс“ – АД, допълнителен
лиценз по т. 6 и 12 от раздел II, буква „А“ на при
ложение № 1 към Кодекса за застраховането – за
страховка „Плавателни съдове – всяка щета или
загуба, нанесена на морски плавателни съдове“ и
„Гражданска отговорност, свързана с притежаването
и използването на плавателни съдове“.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.
12571

Председател: П. Чобанов

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 220
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение
№ ІІ.1 от протокол № 5 от 25.ІХ.2009 г. на Общин
ския експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Бобошево, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ – парцеларен план на обект: Довеж
дащ питеен водопровод от облекчителна шахта на
водопровода Рила – Бобошево за водоснабдяване
на селата Слатино, Усойка и Блажиево в землищата
на гр. Бобошево, с. Слатина и с. Усойка, община
Бобошево, област Кюстендил, с възложител община
Бобошево.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 15-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Бобошево пред
Административния съд – Кюстендил.
12504

Председател: Г. Мичов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 305
от 27 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 33,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване за следните недвижими имоти, включени в
приватизационната програма на община Велики
Преслав за 2009 г.:

1.1. незавършена общинска сграда в УПИ I-1163,
кв. 64 по плана на с. Драгоево, община Велики
Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 360
от 25.І.2006 г., с обща площ 6558 кв.м, застроена
площ 1145 кв.м, разгъната застроена площ 4582
кв.м, начална тръжна цена – 173 900 лв. с ДДС,
стъпка на наддаване 2000 лв.;
1.2. общинска едноетажна сграда в УПИ V, кв.
5, в с. Суха река, община Велики Преслав, област
Шумен, обща площ на имота 3450 кв.м, застро
ена площ 280 кв.м, актувана с АЧОС № 807 от
24.ІІІ.2009 г., начална тръжна цена – 92 000 лв. с
ДДС, стъпка на наддаване 1000 лв.;
1.3. общинска сграда в УПИ VII-281, кв. 23, в
с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен,
обща площ на имота 4000 кв.м, застроена площ
314 кв.м, на 2 етажа, с разгъната застроена площ
628 кв.м, с пристройка 180 кв.м на един етаж,
актувана с АЧОС № 842 от 2.VІІ.2009 г., начална
тръжна цена – 249 000 лв. с ДДС, стъпка на над
даване 2500 лв.;
1.4. бивш общински обор, представляващ УПИ
IV-245 в кв. 21, с. Осмар, община Велики Преслав,
област Шумен, с площ 295 кв.м, със застроена паян
това сграда с площ 47 кв.м и паянтов навес, актуван
с АЧОС № 805 от 17.ІІІ.2009 г., начална тръжна
цена – 3600 лв. с ДДС, стъпка на наддаване 200 лв.;
1.5. бивш общински обор, представляващ УПИ
XIV-502 в кв. 63, с. Златар, община Велики Пре
слав, област Шумен, с площ 905 кв.м, със застроена
в него през 1943 г. полумасивна сграда на един
етаж с площ 110 кв.м., актуван с АЧОС № 803 от
17.ІІІ.2009 г., начална тръжна цена – 15 300 лв. с
ДДС, стъпка на наддаване 500 лв.
2. Срок за закупуване на тръжната докумен
тация – 13 дни след обнародване на решението в
„Държавен вестник“, до 16 ч. в стая 210 в сградата
на община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС,
платими в брой в касата на община Велики Пре
слав, ул. Борис Спиров 58.
3. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. на деня, предхождащ търга, в
стая 502 в сградата на община Велики Преслав,
ул. Борис Спиров 58.
4. Оглед на обектите – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, в работно време, след
закупуване на тръжна документация.
5. Депозит за участие в търга в размер 10 % от
началната тръжна цена се внася по банкова сметка
на община Велики Преслав. Краен срок за внасянето
на депозитите – не по-късно от деня, предхождащ
търга. Всички разноски за извършване на сделките
са за сметка на купувача.
6. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 17-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държа
вен вестник“ в заседателна зала № 406 в сградата
на община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
7. При необходимост последващи търгове да се
проведат 14 дни след търга на същото място и при
същите условия.
8. Сроковете по т. 2 – 6 се броят по реда, опре
делен в чл. 60, ал. 5 и 6 ГПК. Когато последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича на
първия следващ присъствен ден.
12503

Председател: М. Ангелова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 491
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за админи
страцията, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗ
СПЗЗ одобрява плана на новообразуваните имоти в
мащаб М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗР ЗСПЗЗ, регистъра на новообразуваните
имоти и таблица за изчисляване дължимото обез
щетение на собствениците, както следва:
І. За територии в землището на гр. Роман,
ЕКАТТЕ 62997, община Роман, област Враца, за
местности, както следва:
1. Топчовец – кадастрален район № 203
2. Старите лозя – кадастрален район № 205
3. Присоето – кадастрален район № 207
4. Под гарван – кадастрален район № 204
5. Мирков връх – кадастрален район № 202
6. Езерото – кадастрален район № 201.
ІІ. За територии в землището на с. Долна Бешо
вица, ЕКАТТЕ 22033, община Роман, област Враца,
за местности, както следва:
1. Езерото – кадастрален район № 200
2. Полето – кадастрален район № 501.
ІІІ. За територия в землището на с. Струпец,
ЕКАТТЕ 69972, община Роман, област Враца, за
местност Старите лозя – кадастрален район № 206.
ІV. За територия в землището на с. Курново,
ЕКАТТЕ 40693, община Роман, област Враца, за
местност Делници – кадастрален район № 500.
Екземпляр от заповедта да се изпрати за об
народване в „Държавен вестник“ в 3-дневен срок,
както и на Общинска администрация – гр. Ро
ман, за разгласяване по реда на § 4к, ал. 6 ПЗР
ЗСПЗЗ и на Общинската служба по земеделие и
гори – гр. Роман, за сведение.
Жалби срещу одобрения план на новообразува
ните имоти могат да се подават от заинтересуваните
чрез областния управител пред Административен
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
12502

Областен управител: П. Владимирова

ОБЩИНА КАРЛОВО
ЗАПОВЕД № 1113
от 4 ноември 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП във връзка с Решение № 573, взето с
протокол № 30 от заседание на Общинския съвет,
проведено на 29.Х.2009 г., нареждам:
1. Целодневна детска градина „Васил Лев
ски“ – Карлово, да се преобразува в Обединено
де т ско за веден ие „Васи л Левск и“ – К арлово,
считано от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
2. Обхватът на децата съгласно чл. 27, ал. 4
ППЗНП е 10 месеца до постъпване в първи клас.
3. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на Ц Д Г
„Васил Левски“ – Карлово, наличният инвентар
и сградният фонд да се приемат за стопанисване
и управление от ОДЗ „Васил Левски“ – Карлово.
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4. Числеността на персонала на ОДЗ „Васил
Левски“ – Карлово, да се определи съгласно разпо
редбите на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за преподавателска работа и реда за
определяне на числеността на персонала в системата
на народната просвета и Наредба № 26 от 2008 г.
за устройството и дейността на детските ясли и
детските кухни и здравните изисквания към тях.
12530

Кмет: Н. Найденов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 742
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК, Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот: помеще
ние – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.857.5.12, със застроена площ 20,00 кв. м с
предназначение: за културна и обществена дейност,
разположено в поземлен имот с идентификатор
56722.660.857, в приземния етаж на шестетажна
масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК „Чайка“,
построена през 1974 г., заедно със съответните
идеални части, общите помещения и от правото на
строеж на сградата в Плевен, бул. Христо Ботев 48
(стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199).
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.13; под обекта: няма;
над обекта: 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35370 от 22.IV.2009 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 141 от 8.V.2009 г.,
том ХІ, рег. № 5601.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
25 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу до
кумент за платена такса в размер 100 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31
UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на
плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
28-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен, в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1
до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публич
ния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
12531

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 743
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правни я ана лиз и приватизаци
онната оценка на общинск и недви ж им имот:
помещение – самостоятелен обек т в сг рада с
идентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ
две помещения, коридор и санитарен възел, със
застроена площ 36,00 кв. м, с предназначение: за
друг вид самостоятелен обект в сграда, разположено
в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в
приземния етаж на шестетажна масивна жилищна
сграда № 5 – ЖСК „Чайка“, построена през 1974 г.,
заедно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата в
Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентификатор
УПИ ХVІІ, кв. 199).
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35369 от 22.ІV.2009 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 139 от 8.V.2009 г.,
том ХІ, рег. № 5599.
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2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
69 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
6900 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR
9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане
44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, все
ки работен ден до 16,30 ч., в срок до 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписано наимено
ванието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване на община Пле
вен, в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ в Актовата зала на община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1
до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публич
ния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спартански
12608
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-185
от 3 ноември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани, на основание актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за
местността Св. Илия в землището на Асеновград и
местността Баира в землищата на Асеновград и кв.
Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразува
ните имоти могат да се подават от заинтересуваните
чрез областния управител на област Пловдив до Ад
министративния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
12534

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ЗАПОВЕД № РД-15-882
от 5 ноември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с
Решение № 293 от 30.Х.2009 г. на Общинския съ
вет – гр. Първомай, с цел оптимизиране на струк
турата на детските заведения в общината считано
от 1.ХІІ.2009 г. нареждам:
І. Да се преобразува мрежата от общински
предучилищни заведения, както следва:
1. ЦДГ „Радост“, кв. Любеново, във филиал на
ОДЗ „Осми март“ – гр. Първомай;
2. ЦДГ „Първи юни“ – с. Виница, във филиал
на ЦДГ „Марица“ – гр. Първомай;
3. ЦДГ „Пролет“, с. Крушево, във филиал на
ОДЗ „Първи юни“ – с. Градина;
4. ЦДГ „Лилия“ – с. Бяла река, във филиал на
ЦДГ „Пролет“ – гр. Първомай, кв. Дебър;
5. ЦДГ „Звънче“ – с. Езерово, във филиал на
ЦДГ „Теменуга“ – с. Воден.
Трудовоправните отношения с персонала на по
сочените заведения да бъдат уредени на основание
чл. 123, т. 2 КТ.
ІІ. Утвърждавам считано от 1.ХІІ.2009 г. фун
кционирането на територията на община Първомай
на следните общински детски градини:
1. ОДЗ „Осми март“ – гр. Първомай, с фили
ал – смесена целодневна група в кв. Любеново;
2. ОДЗ „Първи юни“ – с. Градина, с фили
ал – смесена целодневна група в с. Крушево;
3. ЦДГ „Марица“ – гр. Първомай, с фили
ал – смесена целодневна група в с. Виница;
4. ЦДГ „Пролет“, кв. Дебър, с филиал – смесена
целодневна група в с. Бяла река;
5. ЦДГ „Теменуга“ – с. Воден, с филиал – сме
сена целодневна група в с. Езерово;
6. ЦДГ „Искра“ – с. Искра;
7. ЦДГ „Детелина“ – с. Дълбок извор.
ІІІ. Задължителната документация и имуще
ст вото – п убли чна общ инска собст веност, на
преобразуваните детски заведения се предоставят
за съхранение, стопанисване и управление на при
емните детски заведения, както следва:
– от ЦДГ „Радост“ – кв. Любеново, на ОДЗ
„Осми март“ – гр. Първомай;
– от ЦДГ „Първи юни“ – с. Виница, на ЦДГ
„Марица“ – гр. Първомай;
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– от ЦДГ „Пролет“ – с. Крушево, на ОДЗ
„Първи юни“ – с. Градина;
– от ЦДГ „Лилия“ – с. Бяла река, на ЦДГ
„Пролет“ – гр. Първомай, кв. Дебър;
– от ЦДГ „Звънче“ – с. Езерово, на ЦДГ „Те
менуга“ – с. Воден.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на Юлиян Димитров – заместник-кмет на
община Първомай.
12533

Кмет: А. Папазов

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 606
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент дейст
вия на Общинската агенция за приватизация, вклю
чително проведения маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес към обекта за приватизация.
2. От к рива процед у ра за приват изаци я на
общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ ІІІ одо , кв. 20, с. Оряховица,
община Стара Загора, с площ 1510 кв.м, заедно
с построените в него сгради: административна
сграда и фурна, на два етажа, със ЗП 165 кв.м,
състояща се от: сутерен – баня, помещение; първи
етаж – фурна и стълбище; втори етаж – 5 стаи и
коридор; котелно на един етаж, със ЗП 32,66 кв.м;
склад на един етаж със ЗП 29,90 кв.м и навес на
един етаж със ЗП 34,20 кв.м.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 25 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 2500 лв., пре
ведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755
401, BIC код BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в
Информационния център във фоайето на общината
в срок до 8.ХІІ.2009 г. (11.І.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информаци
онния център във фоайето на общината в срок до
8.ХІІ.2009 г. (11.І.2010 г.).
9. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
8.ХІІ.2009 г. (11.І.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 10 ч. на 9.ХІІ.2009 г. (12.І.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 9.ХІІ.2009 г. (12.І.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 9.ХІІ.2009 г., той
ще се проведе на 12.І.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
Общинската агенция за приватизация и методиката
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за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12505

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 607
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент дейст
вия на Общинската агенция за приватизация, вклю
чително проведения маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес към обекта за приватизация.
2. Отк рива процед у ра за приват изаци я на
общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ ІХ болница,трафопост и тоалетна в кв.
30, с. Козаревец, община Стара Загора, с площ
6500 кв.м, заедно с построената в него сграда на
3 етажа и мазе, със застроена площ, както следва:
мазе – 91,84 кв.м, първи етаж – 303,75 кв.м, втори
етаж – 324,46 кв.м, в т.ч. външно стълбище – 14,40
кв. м, трети етаж – 310,06 кв.м, и сграда – тоалетна
със застроена площ 25,46 кв.м, по реда на ЗПСК.
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 45 000 лв. (без ДДС).
5. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
6. Утвърждава депозит в размер 4000 лв., пре
ведени по IBAN сметка BG 45 BPBI 7935 3375 755
401; BIC код BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата в
Информационния център във фоайето на общината
в срок до 8.ХІІ.2009 г. (11.І.2010 г.).
7. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 ВРВI 7935 3275 755 452; BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая № 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информа
ционния център във фоайето на общината в срок
до 8.ХII.2009 г. (11.І.2010 г.).
9. Срок за оглед на обек та – до 17 ч. на
8.ХІІ.2009 г. (11.І.2010 г.).
10. Срок за подаване на предложенията за
участие – 14 ч. на 9.ХІІ.2009 г. (12.І.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на община Стара Загора.
11. Ден и час на търга – 9.ХІІ.2009 г. (12.І.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 9.ХІІ.2009 г.,
ще се проведе на 12.І.2010 г. при същите условия.
13. Упълномощава Общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
Общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
Председател: Т. Руканов
12506
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РЕШЕНИЕ № 609
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.) в 14 ч. в зала „Фоайе“ на
общината за продажба на общински нежилищен имот
за стопански цели, съставляващ УПИ V за стопанска дейност
в кв. 39, с. Дълбоки, община Стара Загора (бивша
баня), с площ 860 кв. м заедно с построената в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
165 кв. м за баня.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 13 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
1800 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в Информационния център на общината
в срок до 14.ХІІ.2009 г. (4.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 300 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
11.ХІІ.2009 г. (3.ІІ.2010 г.)
7. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
11.ХІІ.2009 г. (3.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 14 ч. на 15.ХІІ.2009 г.
(5.ІІ.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.ХІІ.2009 г.,
той ще се проведе на 5.ІІ.2010 г. в 14 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12507

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 610
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
18.XII.2009 г. (10.II.2010 г.) от 14 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежилищен
имот за стопански цели, съставляващ УПИ XXIII,
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общ. в кв. 38, с. Арнаутито, община Стара Загора
(бивша детска градина), с площ 2060 кв. м заедно
с построените в него полумасивна сграда на един
етаж със застроена площ 391,54 кв. м и паянтова
стопанска сграда със застроена площ 69,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 12 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
5000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 17.XII.2009 г. (9.II.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит – преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
16.XII.2009 г. (8.II.2010 г.).
7. С р ок за оглед на о б ек т а – до 17 ч. на
16.XII.2009 г. (8.II.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 14 ч. на 18.XII.2009 г.
(10.II.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на т ърга – 18.X II.20 09 г. (10.
II.2010 г.) от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
10. Ако търгът не се състои на 18.XII.2009 г.,
ще се проведе на 10.II.2010 г. от 14 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12508

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 611
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.) в 10 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежили
щен имот за стопански цели, съставляващ УПИ
ІІ – училище в кв.1, пл. № 108, с. Стрелец, общи
на Стара Загора (бивше старо училище), с площ
8480 кв.м заедно с построените в него: едноетажна
масивна сграда със застроена площ 287,42 кв.м,
мазе с площ 36,21 кв.м и външна тоалетна със
застроена площ 12 кв.м.
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2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 22 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
3000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 14.ХІІ.2009 г. (4.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информаци
онния център на общината в срок до 11.ХІІ.2009 г.
(3.ІІ.2010 г.).
7. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
11.ХІІ.2009 г. (3.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 15.ХІІ.2009 г.
(5.ІІ.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.ХІІ.2009 г.,
той ще се проведе на 5.ІІ.2010 г. в 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12509

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 612
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
17.XII.2009 г. (9.II.2010 г.) от 16 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежилищен
имот за стопански цели, съставляващ УПИ І-131,одо,
в кв. 37, с. Ловец, община Стара Загора, с площ
4390 кв. м, заедно с построената в него едноетажна
масивна сграда със застроена площ 396 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 15 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
2500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 16.XII.2009 г. (8.II.2010 г.).
4. Определя ст ъпка за наддаване в размер
1500 лв.
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5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – преведени по IBAN СМЕТКА:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
15.XII.2009 г. (5.II.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта до 17 ч. на 15.XII.2009 г.
(5.II.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 16 ч. на 17.XII.2009 г.
(9.II.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 17.XII.2009 г. (9.II.2010 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.XII.2009 г.,
ще се проведе на 9.II.2010 г. от 16 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12510

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 613
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
на 27.І.2010 г. (24.ІІ.2010 г.) от 10 ч. в зала „Фоа
йе“ на общински нежилищен имот за стопански
цели, съставляващ УПИ Х – фурна, 145, в кв. 2,
с. Стрелец, община Стара Загора (бивша фурна), с
площ 1000 кв.м, с построената в него полумасивна
едноетажна сграда със ЗП 168,10 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 6000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
1100 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 26.І.2010 г. (23.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 600 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
25.І.2010 г. (22.ІІ.2010 г.).

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на до
25.І.2010 г. (22.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 27.І.2010 г.
(24.ІІ.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 27.І.2010 г. (24.ІІ.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 27.І.2010 г., ще се
проведе на 24.ІІ.2010 г. от 10 ч. при същите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12511

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 614
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
18.ХІІ.2009 г. (10.ІІ.2010 г.) в 10 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежилищни
имоти, които се използват за стопански цели, с пла
носнимачни номера 380 и 383 в кв. 20 в с. Казанка,
община Стара Загора, представляващи двуетажна
масивна сграда със застроена площ 195,27 кв. м и
едноетажна масивна сграда със застроена площ
17,70 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 20 000 лв.
3. Утвърждава депозит за участие в размер
4000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 2000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN СМЕТКА:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
16.ХІІ.2009 г. (8.ІІ.2010 г.).
7. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
16.ХІІ.2009 г. (8.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 18.ХІІ.2009 г.
(10.ІІ.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 18.ХІІ.2009 г. (10.ІІ.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
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10. Ако търгът не се състои на 18.ХІІ.2009 г.,
той ще се проведе на 10.ІІ.2010 г. в 10 ч. при съ
щите условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12512

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 615
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.) в 10 ч. в зала „Фоайе“ на
общината за продажба на общински нежилищен имот
за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ – баня,
в кв. 34, с. Горно Ботево, община Стара Загора
(бивша баня), с площ 1290 кв.м с построени в него
едноетажна масивна сграда със ЗП 141,35 кв.м и
складово помещение със ЗП 11,18 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 25 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 16.ХІІ.2009 г. (8.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 1500 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува
в стая 614 на община Стара Загора срещу платени
в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информаци
онния център на общината в срок до 15.ХІІ.2009 г.
(5.ІІ.2010 г.).
7. Срок за оглед на обек та – до 17 ч. на
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 17.ХІІ.2009 г.
(9.ІІ.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.ХІІ.2009 г.,
той ще се проведе на 9.ІІ.2010 г. в 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
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за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12513

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 616
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.) в 14 ч. в зала „Фоайе“ на
общината за продажба на общински нежилищен имот
за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ – детска
градина, в кв. 19, с. Пшеничево, община Стара
Загора (бивша ЦДГ № 49), с площ 4500 кв.м, с по
строени в него: масивна едноетажна сграда със ЗП
188,50 кв.м, масивна едноетажна сграда – кухня със
ЗП 78,28 кв.м, стопанска постройка със ЗП 54 кв.м
и масивна тоалетна със ЗП 15, 75 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 20 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
3500 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 16.ХІІ.2009 г. (8.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 1900 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.).
7. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 14 ч. на 17.ХІІ.2009 г.
(9.ІІ.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.ХІІ.2009 г.,
ще се проведе на 9.ІІ.2010 г. от 14 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12514

Председател: Т. Руканов
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РЕШЕНИЕ № 617
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
16.XII.2009 г. (19.I.2010 г.) от 16 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежилищен
имот за стопански цели, съставляващ УПИ І в кв.
20, с. Михайлово, община Стара Загора, с площ
12 600 кв. м с построени в него: масивна триетаж
на сграда със застроена площ 503 кв. м, масивна
едноетажна сграда – столова със застроена площ
208 кв. м, и масивни тоалетни с площ 51 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 100 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
10 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в
срок до 15.XII.2009 г. (18.I.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
14.XII.2009 г. (15.I.2010 г.).
7. С р ок за оглед на о б ек т а – до 17 ч. на
14.XII.2009 г. (15.I.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 16 ч. на 16.XII.2009 г.
(19.I.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 16.XII.2009 г. (19.I.2010 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 16.XII.2009 г.,
ще се проведе на 19.I.2010 г. от 16 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара За
гора да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
12515

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 618
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Об
щинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване на
15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.) в 16 ч. в зала „Фоайе“
на общината за продажба на общински нежилищен
имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІI-164 в
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кв. 11 – с. Михайлово, община Стара Загора (бивша
ЦДГ), с площ 2360 кв. м, заедно с построената в
него масивна едноетажна сграда със ЗП 242 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба
в размер 12 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
2000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45 BPBI
7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център на общината
в срок до 14.ХІІ.2009 г. (4.ІІ.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер 1000 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, преведени по IBAN СМЕТКА:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
информационния център на общината в срок до
11.ХІІ.2009 г. (3.ІІ.2010 г.).
7. С рок за оглед на обек та – до 17 ч. на
11.ХІІ.2009 г. (3.ІІ.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 16 ч. на 15.ХІІ.2009 г.
(5.ІІ.2010 г.) в зала „ Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 15.ХІІ.2009 г. (5.ІІ.2010 г.)
в 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.ХІІ.2009 г.,
той ще се проведе на 5.ІІ.2010 г. в 16 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава общинската агенция за прива
тизация и є възлага да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството и правилника за дейността на
общинската агенция за приватизация и методиката
за подготовка на приватизационни сделки, провеж
дане на публични търгове и конкурси и сключване
на договори за приватизация
12. Упълномощава кмета на общината да склю
чи договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
12516

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 85
от 28 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – с. Хитрино, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински не
жилищен имот, представляващ едноетажна масивна
сграда – фурна с идентификатор 30421.30.110.1 по КК
на с. Звегор със застроена площ 91 кв.м, изградена
в поземлен имот с идентификатор 30421.30.110, съ
ответстващ на УПИ ІХ – за фурна, в кв. 13 по РП
на с. Звегор, съгласно АОС № 0105 от 7.VІІ.1999 г.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 7300 лв.
2.2. Стъпка за надаване – 10 % от началната
тръжна цена – 730 лв.
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2.3. Цената се заплаща по банкова сметка, по
сочена в тръжната документация.
2.4. Срок за плащане – цялата сума в деня на
подписване на договора.
2.5. Депозит за у частие в т ърга – 10 % от
нача л ната т р ъж на цена с е внася по сме т к а:
BG26STSA93003381002134, BIC код: STSABGSF при
„Банка ДСК“ – АД, или в касата на общината в
срок до 16,30 ч. на 16-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.6. Тръжната документация се закупува от об
щина Хитрино, ет. 4, стая 404, до 16,30 ч. на 11-ия
ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ и се заплаща в касата на
общината на цена 73 лв. без ДДС.
2.7. Срок за подаване на предложенията за участие
в търговете – до 16,30 ч. на 16-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Информационен център и услуги, ет. 1
на общината.
2.8. Посещения и огледи на обектите могат да
се извършват всеки работен ден до началния час
на провеждане на търга.
2.9. Търгът да се проведат на 18-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в заседателната зала на общината.
3. При неявяване на кандидати или неизлъчване
на кандидат повторен търг да се проведе на 30-ия ден
от първоначалната дата по същото време и условия.
3.1. Закупуване на тръжна документация и вна
сяне на депозит за участие за повторния търг – до
16,30 ч. на 25-ия ден от първоначалната дата на търга.
3.2. Подаване на предложения за участие за
повторния търг – до 16,30 ч. на 29-ия ден от пър
воначалната дата на търга.
4. Утвърждава тръжната документация и проект
на договор за продажба на обекта.
5. Упълномощава кмета на общината да проведе
търга и да сключи договор.
Председател: М. Мехмед
12532

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 38 състав, призовава Анета Методиева
Миджоя с последен известен по делото адрес: USA,
New York, Manhatan, East av. 79 str. № 524, Fl, 2a,
да се яви в съда на 16.ХІІ.2009 г. в 13,30 ч. като
заинтересована страна по адм. дело № 5414/2008,
образувано по жалба на Огнян Димитров Митев
срещу заповед № ДК-02-СО-106 от 17.VІІ.2008 г. на
началника на СРДНСК. Заинтересованата страна
да посочи съдебен адрес, в противен случай де
лото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
12595
Административният съд – София-град, II отде
ление, 29 състав, призовава Георги Аршак Мардикян
с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. А,
ет. 1, ап. 1, и Радослав Иванчев Тошев с последен
по делото адрес София, ж.к. Люлин, бл. 510, вх. Б,
ет. 2, ап. 25, да се явят в съда на 16.XII.2009 г. в 10 ч.
като заинтересовани страни по адм.д. № 3252/2009,
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образувано по жалба на Любка Живкова Георгиева
и Васко Ананиев Георгиев срещу заповед № РД-1814 от 6.III.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър в
частта на заповедта, отнасяща се до неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.333.
12585
Казанлъшкият районен съд призовава Кенан
Асан, гражданин на Република Македония, с после
ден адрес Република Македония, гр. Скопие, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.ХІІ.2009 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1020/2009, заведено
от Бистра Чавдарова Асан от Казанлък, по чл. 99
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в про
тивен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
12583
Кюстендилският районен съд призовава Габри
ела Милевски Мюлер с последен адрес Кюстен
дил, ул. Цар Борис І № 52А, да се яви в съда на
18.ХІІ.2009 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 771/2009, заведено от Круне Кралевски, за развод
по чл. 99, ал. 1 СК (отм.). В случай че ответницата
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще є назначи особен представител при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12584
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на осно
вание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва съдебно
заседание на 23.ІІ.2010 г. в 10 ч. и резервна дата
9.ІІІ.2010 г. в 10 ч. по гр.д. № 463/2009, образувано
по искане на КУИППД, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Стоян Кушлев с адрес за призоваване:
Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3, против Ненчо
Теодосиев Кожухаров от Сливен, ж.к. Сини камъ
ни, бл. 6, вх. Ж, ет. 7, ап. 20, и Росица Йорданова
Кожухарова от Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 6,
вх. Ж, ет. 7, ап. 20, за постановяване на решение, с
което да бъде наложено отнемане в полза на дър
жавата на следното имущество на обща стойност
236 600 лв.: на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД от Ненчо Теодосиев Кожухаров
и Росица Йорданова Кожухарова: имот с пл. № 8461
в Сливен, ул. Александър Екзарх 10, а именно:
имот с пл. № 8461 в кв. 127 по плана на гр. Сливен,
кв. ЦГЧ, с площ 612 кв. м при граници: имот пл.
№ 5148, 5147, 5149 и улица, заедно с построените в
имота жилищна сграда в западната част от имота,
състояща се от четири стаи, салон, антре, баня-тоа
летна и мазе, обособени в самостоятелен жилищен
обект, и жилищна сграда в северната част от имота,
състояща се от три стаи, кухня, баня-тоалетна и
мазе, обособени в самостоятелен жилищен обект.
Имотът е с идентификатор № 67338.553.9 по кадас
тралната карта на гр. Сливен, придобит с нотариален
акт № 1, том VІІ, дело № 1455 от 17.VІІІ.2000 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Сливен.
Апартамент № 20 в Сливен, кв. Сини камъни, вх. В,
жилищен блок 28 по нотариален акт, а сега вх. Ж,
бл. 6, ет. 7, застроен върху 60,49 кв. м, състоящ се
от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно
с избено помещение 21 и 1,04 % от общите части
на сградата и отстъпено право на строеж върху
държавно дворно място, при граници на жилище
то: Георги Джендов, Георги Димитров, стълбищно
помещение, външен зид, Димитър Комитов, Ди
митър и Янка Недкови; за избеното помещение:
коридор, Георги Димитров, Йордан Василев и жи
лище № 1, придобит с нотариален акт № 56, т. ІІ,
д. № 188/97 от 31.І.1997 г., вписан в Службата по
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вписванията – гр. Сливен. Лек автомобил марка
„Москвич“, модел „412“, с ДК № СЛ7750Г, рама
№ 1573632, двигател № 4539547, цвят – оранжев, дата
на регистрация 23.ІІ.1985 г., дата на придобиване
23.ІІ.1985 г., закупен от Ненчо Теодосиев Кожуха
ров. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
с ДК № СН5076ВВ, рама № W0L000051Т2518340,
цвят – червен, дата на регистрация 25.ІХ.1995 г.,
дата на придобиване 1.VІІІ.2008 г., закупен от
Ненчо Теодосиев Кожухаров. На основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Ненчо
Теодосиев Кожухаров и Росица Йорданова Кожу
харова: сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 25, том ХХ, дело № 4735 от 13.VІІІ.2008 г. в
размер 60 300 лв. Сумата от продажбата на недви
жим имот с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 25, том ХХ, дело № 4735 от
13.VІІІ.2008 г. в размер 52 000 лв. Сливенският
окръжен съд указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху иму
ществото до първото заседание по делото, третите
лица, които претендират самостоятелни права вър
ху имуществото, могат да встъпят в делото, като
предявят съответния иск пред първата инстанция,
третото лице, което има самостоятелни права върху
предмета на спора, може да встъпи в делото, като
предяви иск против двете страни, предявяването
на иск от трето лице се допуска до приключване
на устните състезания в първата инстанция.
12596
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2243 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1128/2007 вписа в търговския
регистър промяна за „Д и М Инвестмънт“ – ООД,
Пловдив: премества седалището и адреса на упра
вление в с. Дорково, област Пазарджик, ул. Христо
Овчаров 21.
45245
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2240
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1127/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Дупчанов“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Пазарджик, ул. Преспа 2, ет. 7, ап. 33, с
предмет на дейност: покупка на всякакви стоки с
цел препродажбата им в първоначален или обра
ботен вид, покупка, строителство или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна
търговия, туристически, рекламни и автоуслуги,
както и всякакви други търговски сделки, незабра
нени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от двамата съдружници
и управители Даниел Любомиров Дупчанов и Де
сислав Любомиров Дупчанов заедно и поотделно.
45246
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2274 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 151/2001 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието ведно с
фирмата от едноличния търговец Иван Димитров
Митов с фирма „Бадема – Иван Митов“ на Ди
митър Иванов Митов и го вписа като ЕТ с фирма
„Бадема – Иван Митов – Димитър Митов“.
45247
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2279 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1140/2007 вписа
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в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Транс Спас“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Ивайло, област Пазарджик,
ул. Четиридесет и първа 65А, с предмет на дейност:
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, предпри
емаческа и инженерингова дейност, продажба на
стоки от собствено производство, комисионна, спе
диционна, складова, лизингова дейност, превозни,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рек
ламни, информационни, програмни, импресарски
услуги, издателска или печатарска дейност, сделки
с интелектуална собственост, външнотъровска и
външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Спас Благов Добрев и Николай Герогиев Киров и
се представлява и управлява от управителя Спас
Благов Добрев.
45248
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2278 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1139/2007 вписа в тъговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Транс
Валкис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 14А, с предмет
на дейност: продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, проектиране, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
предприемаческа и инженерингова дейност, проджба
на стоки от собствено производство, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рек
ламни, информационни, програмни, импресарски
сделки, издателска или печатарска дейност, сделки
с интелектуална собственост, външнотърговска и
външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки и услуги, извършването на които не
е изрично забранено със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Николай Георгиев
Киров и Александър Тодоров Николов, който го
управлява и представлява.
45249
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 19, ал. 2 ТЗ с
решение № 2275 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 963/2003
вписа в търговския регистър промяна за „Назо
ве“ – ЕООД, Панагюрище: вписа като съдружник
Лука Иванов Гарчев; променя фирмата на „Шел
дрейк Инвест“ – ООД; вписва като управител
Велко Събов Петкански, който ще представлява
и управлява дружеството; премества седалището
и адреса на управление в София, ж.к. Младост 4,
бл. 428, вх. Б, ет. 5, ап. 48.
45250
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ допуска прилагането
на представения счетоводен отчет за 2005 и 2006 г.
на „Ритон Класик“ – ООД, Панагюрище, по ф.д.
№ 1020/2005.
45251
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2270 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1130/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дерби и Ко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Панагюрище, ул. Асен Зла
тарев 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажбата им в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, лизингова и превозна дейност, скла
дови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, ремонтни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга търговска
дейност, разрешена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Захарий Цвятков
Ценов и Цвятко Захариев Ценов и се представлява
и управлява от Захарий Цвятков Ценов.
45252
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 226 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 1138/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Симакс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Велинград, ул. Кладова 13А,
с предмет на дейност: производство на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия с мебели, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, комисионна,
складова дейност, превозни, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни
сделки или предоставяне на други услуги, чието
предлагане не е изрично забранено със закон в
страната, външнотърговска и външноикономическа
дейност, както и всякакви други сделки, извърш
ването на които не е изрично запретено със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Стойчо Иванов Мануилов.
45253
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2268 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 1137/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Старт Ауто 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Дунав 23, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
диагностика и контрол на електронни системи,
авторемонтни услуги, производство на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, комисионна, складова
дейност, превозни, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни сделки или
предоставянето на други услуги, чието предлагане
не е изрично забранено със закон, външнотърговска
и външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик Иван Димитров Стоянов.
45254
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 87 от
11.I.2007 г. по ф.д. № 23/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Дева“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Пещера, ул. Петър Арнаудов 3, с предмет на
дейност: откриване на магазини за продажба на
авточасти, откриване на автосервизи с автомивки,
складове за строителни и отоплителни материали,
туристически услуги, превоз на товари и пътници
в страната и в чужбина, добиване, преработка и
продажба на дървен материал и дърва за огрев,
поставяне на фаянс и теракота, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Георги
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Атанасов Маджаров и Зоя Благоева Маджарова и
се управлява и представлява от управителя Георги
Атанасов Маджаров.
45255
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2265 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 23/2007 вписа в търговския
регистър промяна за „Дева“ – ООД, гр. Пещера:
заличава като съдружник и управител Георги Ата
насов Маджаров; вписва като съдружник Цветана
Георгиева Маджарова; вписва като управител Ата
нас Георгиев Маджаров, който ще представлява и
управлява дружеството.
45256
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2262 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 1136/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Балкан Проджект Мениджмънт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Цар Шишман 7А, ет. 2, офис 21, с предмет на
дейност: придобиване, управление и разпорежда
не с недвижими имоти и вещни права върху тях,
строителство, ремонт и поддръжка на жилищни,
административни, промишлени и селскостопански
сгради и съоръжения в страната и в чужбина, по
купка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, информационни и други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Ивайло Захариев Янакиев.
45257
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 743 от
27.IV.2007 г. по ф.д. № 161/2002 вписа в търговския
регистър промяна за „Хриси“ – ООД, гр. Септем
ври, област Пазарджик: заличава като съдружник
и управител Ванюша Атанасова Петрова поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва като
съдружник в дружеството Васко Александров Ян
чев; дружеството ще се представлява и управлява
от Татяна Петрова.
45258
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2264 от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 1097/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена от
говорност „Никвал“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 1,
ет. 4, с предмет на дейност: кадастър, регулация и
вертикално планиране на селищни и извънселищни
територии, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране и
строителство на промишлени и граждански обекти,
експертни оценки на недвижима собственост, по
купко-продажба на земеделска земя, консултантска
дейност, търговско представителство и посредни
чество, транспортна и туристическа дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Николай Иванов Киров и Валентин Ценов Иванов
и се представлява и управлява от Деян Николаев
Киров и Цено Валентинов Иванов само заедно.
45259
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 2237 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1443/98

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

вписа в търговския регистър промяна за „Мета
лик – Приват“ – АД, Пазарджик: допуска прилага
не на годишния счетоводен отчет за 2006 г.; вписва
нов съвет на директорите в състав: Петър Нейчев
Нейчев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов
Стефанов; вписва като изпълнителен директор,
който ще представлява и управлява дружеството,
Стефан Гълъбов Стефанов; допуска прилагането на
решението на ОС от 22.Х.2007 г. за увеличаване
на капитала.
45260
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2247 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 1094/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Фешън Пак“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Синитево, област Пазарджик,
стопански двор, с предмет на дейност: продажба и
производство на опаковки, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, производство, рекламна, туристическа,
комисионна, спедиционна, складова дейност, внос,
износ и реекспорт, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
превозна хотелиерска, програмна, информационна
и импресарска дейност, както и всякакви други
дейности, разрешени със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Илиас Дионисиос
Георгантирис и Георгиос Григориос Трезос и се
представлява и управлява от управителя Илиас
Дионисиос Георгантирис.
45261
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска прилагането
на представения счетоводен отчет за 2006 г. на
„Родопи“ – АД, гр. Белово, област Пазарджик, по
ф.д. № 3830/91.
45262
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2245 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1129/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гладиатор“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Церово, област
Пазарджик, ул. Тридесет и първа 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, откриване на магазинна и складова
мрежа, външна и вътрешна търговия, рекламни и
туристически услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, както и всякакви други сделки,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Друже
ството се представлява и управлява от едноличния
собственик и управител Илиян Николов Вулянов.
45263
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2246
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1125/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алфа Трейд Консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Панагюрище,
ул. Стоян Трен дафи лов, бл. 1, вх. А, ап. 8, с
предмет на дейност: маркетинг, търговия с по
требителски стоки, търговско представителство и
посредничество, консултантски услуги, внос и износ,
транспортни услуги, сделки с недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, с
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капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Желязко Иванов Гагов.
45264
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1138
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 599/2007 вписа в тър
говския регистър еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Финансово-счетоводна къща
„АСФ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Перник, ул. Черешово топче, бл. 9, ет. 5, ап. 5, с
предмет на дейност: пълно счетоводно обслужва
не съгласно съответните изисквания на Закона за
счетоводството, съставяне на ГФО, предоставяне
на данъчни и финансови консултации – ТРЗ, ре
гистрация на фирми, данъчна защита и еднократни
услуги и консултации по трудовото законодателство
и социално осигуряване, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. (Всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, се извършват след получаването му); дру
жеството може да придобива всякакви права за
осъществяване предмета на дейност, както и да
изпълнява всякаква друга работа, която има за
цел улесняването, напредъка и разширяването на
стопанската му дейност, с капитал 5000 лв. Друже
ството е с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Анжел Секулов Феодоров.
45265
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1016 от
20.IX.2007 г. по ф.д. № 539/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ауто Глюклер“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Драгичево, ул. Кракра 45, с
предмет на дейност: търговия с моторни превозни
средства и резервни части за тях, транспортна,
строителна, консултантска дейност, счетоводни
услуги, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, хотелиерство и ресторан
тьорство, комисионни, спедиционни, превозни и
сделки с интелектуална собственост, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
както и други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Велизар Петров Миланов.
45266
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1066
от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 566/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Темпо строй“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Люлин, ул. Двадесет и
пета № 22, с предмет на дейност: строителство на
всякакви обекти, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, в т. ч. алкохол и цигари (след по
лучаване на разрешение по предвидения от закона
ред), продажба на стоки от собствено производство,
производство на селскостопанска продукция с цел
продажба, търговско представителство и посредни
чество, комисионна, спедиционна и превозна дейност
в страната и в чужбина – всякакви видове превози,
складови и сделки с интелектуална собственост, хо
телиерска и туристическа дейност (след разрешение
от компетентния орган), рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и предостаявне
на всякакви услуги, разрешени със закон, покупка,
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строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност – внос, износ
и реекспорт на всякакви, разрешени със закон сто
ки, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евгени Михайлов Евгениев. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представля
ва от едноличния собственик на капитала Евгени
Михайлов Евгениев.
45267
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1195
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 632/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Арете консултинг“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Перник, кв. Христо
Смирненски, бл. 2, офис 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродаж
ба в първоначален, преработен и обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни, спедиционни, складови и лицензионни
сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, строителни, ремонтни, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски и всякакви други услуги, незаб
ранени със закон, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, външнотър
говска дейност във всички видове и форми, незаб
ранени със закон, разработване, въвеждане и одит
на системи за самоконтрол и системи за анализ
на опасностите и контрол на критичните точки
(НАССР), консултиране на архитектурни проекти,
служба по трудова медицина – всякакви дейности
и мероприятия, свързани с осигуряване на здраво
словни и безопасни условия на труд, организиране
и извършване на периодични и профилактични
медицински прегледи, измервания на факторите
на работната среда и други услуги, свързани с без
опасността и охраната на труда, лабораторно-диаг
ностична дейност, осъществяване на мероприятия
по дезинсекция и дератизация (след предварително
разрешение от компетентен държавен орган за всяка
от изброените дейности, когато законодателството
предвижда това), с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йохан Стаменов Конов.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Йохан Стаменов Конов.
45268
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1205 от
26.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 118/2004 промени
за „Амаро“ – ЕООД, Перник: вписва освобожда
ването на досегашния управител Ангел Митков
Йовчев; вписва Мартин Стефанов Евтимов като
управител на дружеството, който ще го управлява
и представлява.
45269
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1206
от 26.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 386/2002
промени за „Полас България“ – ЕООД, Перник:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
200 000 лв. на 400 000 лв., разпределен в 50 дяла
по 8000 лв.; вписва промени в учредителния акт
(устав) на дружеството.
45270
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1204 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 640/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена от
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говорност „Автостил – Младенови“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Радомир, ул. Учи
лищна 12, с предмет на дйност: търговска дейност на
едро и дребно в страната и в чужбина с авточасти,
автоконсумативи, както и с всякакви други стоки,
незабранени със закон, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел про
дажба, оборудване и експлоатация на автосервизи,
всякакви услуги, незабранени със закон, комиси
онерска, консигнационна, спедиционна, бартерна
и лизингова дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, транспортна дейност
в страната и в чужбина, информационна, рекламна
и импресарска дейност, вътрешен и международен
туризъм (след издаване на лиценз), строително-мон
тажна и строително-ремонтна дейност в страната и
в чужбина, търговия с недвижими имоти, импорт,
експорт, реекспорт, промишлено коопериране,
трансфер на технологии, маркетинг, мениджмънт,
ноу-хау, външнотърговска и външноикономическа
дейност в пълен обем, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Асенов Младенов.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Христо Асенов Младенов.
45271
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1125 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 592/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Томи – Джи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Черешово топче,
бл. 2, ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки и стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, строителни,
ремонтни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и всякак
ви други услуги, незабранени със закон, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност във всички
видове и форми, незабранени със закон (след пред
варително разрешение от компетентен държавен
орган за всяка от изброените дейности, когато
законодателството предвижда това), с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Антон
Рангелов Джорджов. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Антон Рангелов Джорджов.
45272
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1068 от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 568/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Дип тотал капитал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Епископ Киприян,
бл. 1, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: монтаж и
ремонт на машини и съоръжения; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представител
ство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки; хотелиерски, турис
тически, търговски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
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питала Даниел Володиев Стефанов. Дружеството е
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниел
Володиев Стефанов.
45273
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1113
от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 590/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тир Перник“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Юрий Гагарин,
бл. 1, вх. К, ет. 7, ап. 42, и с предмет на дейност:
туристическа дейност; туроператор и турагент
(след издаване на лиценз); продажба на автобусни
и самолетни билети; митническо представителство;
застрахователна дейност (след издаване на лиценз);
търговия с недвижими имоти; строителна и стро
ително-ремонтна дейност в страната и в чужбина;
търговска дейност на едро и дребно в страната и в
чужбина с всякакви стоки, незабранени със закон;
покупка на стоки или други вещи с цел препродаж
ба в първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки с цел продажба; всякакви
услуги, незабранени със закон; комисионерска,
консигнационна, бартерна и лизингова дейност;
търговско представителство, посредничество и
агентство; транспортна дейност в страната и в
чужбина; информационна, рекламна, издателска и
импресарска дейност; импорт; експорт; реекспорт;
маркетингови проучвания; трансфер на технологии;
ноу-хау; мениджмънт; хотелиерство, ресторантьор
ство; външнотърговска и външноикономическа
дейност в пълен обем, с капитал 5000 лв. и с ед
ноличен собственик на капитала Пламен Милчев
Станков. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Пламен Милчев Станков.
45274
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1160
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 614/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еспи – АИ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Св. св. Кирил и
Методий, бл. 61, вх. Б, ет. 4, ап. 46, и с предмет на
дейност: строителна и ремонтна дейност; монтаж и
ремонт на машини и съоръжения; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представител
ство и посредничество; комисионни, спедиционни;
превозни и складови сделки; хотелиерски, турис
тически, търговски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи
тала Ивайло Йорданов Димитров. Дружеството е
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ивайло
Йорданов Димитров.
45275
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1170 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 620/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Полис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Драгичево, ул. Васил Левски 36,
и с предмет на дейност: производство, преработка
и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли
за производство и потребление, селскостопанска
продукция, хранителни и нехранителни стоки,
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търговска дейност в пълен обем, всякакви услуги,
вътрешен и международен транспорт и туризъм, по
средническа дейност, предприемачество, търговско
представителство, външноикономическа дейност,
вкл. външнотърговска дейност в пълен обем, им
порт-експорт, всякаква друга дейност, незабранена
със закон, с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Олег Кирилов Филипов. Дружеството е
с неограничен срок и се представлява и управлява
от Олег Кирилов Филипов.
45276
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1153
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 608/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алмекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Бучински път,
бл. 5, вх. Е, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос,
износ, бартерни и други специфични търговски
операции; производство и продажба на стоки; тър
говско представителство и посредничество; интернет
услуги и комуникации; комисионни, превозни и
спедиционни сделки; вътрешен и международен
транспорт; складови и сделки с интелектуална
собственост; туристически, рекламни, информаци
онни, програмни и импресарски или други услуги;
лизинг, както и всякаква друга дейност или услуги,
незабранени със закон (всички дейности и услуги,
за които е необходимо разрешение или лиценз, ще
се извършват след получаването му), с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
Александър Василев Александров. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александър
Василев Александров.
45277
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1220 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 537/2007 вписа прехвърлянето
на търговско предприятие ЕТ „Агриколи – Борис
Марков“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Агриколи“ – ЕООД.
45278
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1156 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 610/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „АСФ сървис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Черешово топче,
бл. 9, ет. 5, ап. 5, и с предмет на дейност: изграж
дане, възстановяване, текущ ремонт на ел. кабелни
линии НН и СрН, ремонт на домакински ел. уреди
по дововете, ел. услуги, табла, инсталации, ремонт,
поддържане ел. съоръжения, ремонт на битови ел.
уреди, стълбищно осветление, отстраняване на ава
рии, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон (всички дейности и услуги, за които е
необходимо разрешение или лиценз, се извършват
след получаването му), с капитал 5000 лв. и с ед
ноличен собственик на капитала Анжел Секулов
Феодоров. Дружеството е с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Анжел Секулов Феодоров.
45644
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1242
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 658/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Соник експрес“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий,
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бл. 61, вх. Б, ет. 8, ап. 62, и с предмет на дейност:
финансово-счетоводни, правни и консултантски
услуги, строителство, проектиране, инженеринг,
предприемачество, производство на строителни
изделия и детайли, съвместна дейност с чуждестран
ни фирми и международни организации, търговия
със зърно, метали, твърди и течни горива, както и
други дейности, незабранени от законодателство
то и след снабдяване с лиценз за извършване на
дейностите, за които законодателството предвижда
разрешителен, лицензионен или концесионен режим,
с капитал 5000 лв., със съдружници Горан Георгиев
Цървишки, Трънка Евгениева Цървишка, Диляна
Владимирова Бойчева и Йордан Илиев Христов.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от съуправителите Горан Георгиев
Цървишки и Трънка Евгениева Цървишка заедно
и поотделно.
45645
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1236 от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 654/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Вила“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Брезник, ул. Чайка 1, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дей
ност – внос, износ, бартерни и други специфични
търговски операции; производство и продажба на
стоки; търговско представителство и посредничест
во; интернет услуги и комуникации; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; вътрешен и меж
дународен транспорт; складови и сделки с инте
лектуална собственост; туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; лизинг, както и всякаква друга дейност или
услуги, незабранени със закон (всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му),
с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на
капитала Виолета Асенова Павлова. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Виолета
Асенова Павлова.
45646
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1169 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 619/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Лесо – консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Струма, бл. 28,
вх. В, ет. 1, ап. 16, и с предмет на дейност: вътре
шнотърговска дейност, изразяваща се в покупка на
разрешените със закон стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
външнотърговска и външноикономическа дейност;
търговско представителство и агентство на бъл
гарски и чуждестранни физически и юридически
лица; извършване и организиране на разрешените
със закон услуги на български и чуждестранни
физически и юридически лица; строителство на
промишлени и граждански обекти и строително-ре
монтни услуги в страната и в чужбина; хотелиерска
дейност (при спазване на установения разреши
телен режим), покупка, обзавеждане и продажба
на недвижими имоти; вътрешен и международен
превоз на пътници и товари с автомобилен превоз
(при спазване на установения лицензионен решим);
вътрешен и международен туризъм (при спазване
на установения лицензионен режим); комисионна,
спедиционна и складова дейност; всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, с капи
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тал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
Пенка София Станчева Вагенас. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Пенка София
Станчева Вагенас.
45647
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1229 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 651/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Сента“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, кв. Монте Карло 234, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност – внос, износ, бартерни и други специфични
търговски операции; производство и продажба на
стоки; търговско представителство и посредничест
во; интернет услуги и комуникации; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; вътрешен и меж
дународен транспорт; складови и сделки с инте
лектуална собственост; туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; лизинг, както и всякаква друга дейност или
услуги, незабранени със закон (всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му), с
капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капи
тала Миле Радойчич. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Миле Радойчич.
45648
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1247
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 662/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мона“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Батановци, ул. Никола Вапцаров
43, и с предмет на дейност: маркетинг, търговия с
потребителски стоки, търговско представителство
и посредничество, консултантски услуги, внос и
износ, транспортни и фризьорски услуги, сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. и с едно
личен собственик на капитала Емануела Георгиева
Стоименова. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собстве
ник на капитала Емануела Георгиева Стоименова.
45649
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1218 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 644/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Кала – стройарт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Максим Горки,
бл. 10, вх. А, ап. 16, и с предмет на дейност: по
купка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен и обработен вид, импорт,
експорт, реекспорт, търговско представителство,
посредничество, комисионни, спедиционни, скла
дови и превозни сделки, лизинг, рекламни, инфор
мационни, програмни услуги, маркетинг, реклама,
връзки с обществеността, мениджмънт, брокерска,
транспортна, спедиторска и предприемаческа дей
ност, бартерни, лицензионни сделки, франчайзинг,
дистрибуторство, представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, проучвателна, проектантска, инженерингова и
реинженерингова дейност, архитектурно-строително
проектиране, строителство, строително-ремонтна
дейност, консултантска дейност в строителството,
търговия с недвижими имоти, сделки с интелекту
ална собственост, технологии, ноу-хау, трансфер на
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технологии, електронна търговия; бизнес с бизнес,
бизнес с клиент, интернет маркетинг, сервизна
дейност и услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а за дейностите, подлежащи
на разрешителен режим – след снабдяване със съ
ответен лиценз, с капитал 5000 лв. и с едноличен
собственик на капитала Калин Ангелов Леков.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от управителя Калин Ангелов Леков.
45650
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1191
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 629/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Милвени“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Бяла Слатина 11,
и с предмет на дейност: ксероксуслуги, реклама във
всичките є видове; покупки на стоки в първонача
лен, преработген и обработен вид с цел продажбата
им; транспортна дейност, транспортни услуги,
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, турис
тическа дейност във всичките є видове; всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Милена Николова Маринова. Дружеството е с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Милена
Николова Маринова.
45651
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1197
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 634/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Юг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Стара планина 25, 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 посред
ничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, производство и търговия с компю
търни и програмни продукти, складови и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторан
тьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, реекспорт, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, като за дейностите,
за които се изисква разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването му от компетентните
органи, с капитал 5000 лв. и с едноличен собстве
ник на капитала Петър Константинов Велчев.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Петър Константинов Велчев.
45652
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1231 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 652/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Диана – Алто“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, кв. Драгановец,
ул. Михаил Герджиков 1, и с предмет на дейност:
пътнически и товарни таксиметрови превози; меж
дународен превоз на товари и пътници; социални
дейности и услуги; покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и по
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средничество; комисионни, спедиционни, складови,
лицензионни сделки и стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; строителни, ремонтни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски и всякакви други
услуги, незабранени със закон, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
външнотърговска дейност във всичките є видове и
форми; всякаква друга търговска дейност, незабра
нена със закон; транспортна и спедиторска дейност
(след предварително разрешение от компетентен за
това орган за всяка от изброените дейности, кога
то законодателството предвижда това), с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала Ди
ана Петрова Денева. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика
на капитала Диана Петрова Денева.
45653
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1228
от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 650/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Асенова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Минск
15, и с предмет на дейност: вътрешно- и външно
търговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции; производство и
продажба на стоки; търговско представителство и
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови и
сделки с интелектуална собственост; туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски или други услуги; лизинг, както и всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон
(всички дейности и услуги, за които е необходимо
разрешение или лиценз, ще се извършват след по
лучаването му), с капитал 5000 лв. и с едноличен
собственик на капитала Васка Милчева Асенова.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Васка Милчева Асенова.
45654
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1139 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 600/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Мирела 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Видин 3, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност;
търговско представителство и посредничество; внос
и износ; транспортни превози в страната и в чужби
на; услуги на населението; производство на стоки с
цел продажбата им на вътрешния и външния пазар;
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа
дейност; покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, предприемачество и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им на пазара;
производство и търговия с хранителни и акцизни
стоки, както и всичко останало, незабранено със
закон, с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик
на капитала Борис Романов Зоровски. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представля
ва от едноличния собственик на капитала Борис
Романов Зоровски.
45655
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1177 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 625/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Авис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Перник, ул. Клемент Готвалд, бл. 10,
вх. Б, ап. 23, и с предмет на дейност: строителна
и ремонтна дейност; монтаж и ремонт на машини
и съоръжения; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и по
средничество; комисионни, спедиционни; превозни
и складови сделки; хотелиерски, туристически,
търговски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
Христина Василева Трифунова. Дружеството е с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христина
Василева Трифунова.
45656
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1171
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 621/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Агро – ВГ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Бла
гой Гебрев, бл. 66, вх. А, ет. 1, ап. 1, 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; производство и търговия със сел
скостопански продукти; вътрешен и международен
транспорт; таксиметрова и спедиторска дейност;
вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско
представителство и посредничество; комисионна,
складова и лизингова дейност; строителна дейност и
строителни услуги; консултантска дейност; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; сделки с интелектуална собственост и
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Венцислав
Георгиев Златанов. Дружеството е с неограничен
срок и се представлява и управлява от собственика
на капитала Венцислав Георгиев Златанов.
45657
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1146
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 603/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Валко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Петко Каравелов
2, и с предмет на дейност: строителна дейност и
услуги, предприемачество, проектиране, търговия
и отдаване под наем на недвижими имоти, тър
говия с отпадъци от черни и цветни метали (след
получаване на лиценз); вътрешен и международен
туризъм с всички съпътстващи го дейности и ус
луги; спедиционна, рекламно-информационна и
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество; производство и търговия с вся
какви стоки (хранителни и нехранителни) и услуги
за населението и стопанството, разкриване и екс
плоатация на заведения за обществено хранене, кафе
и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини,
както и складова база към тях; външноикономи
ческа и външнотърговска дейност (в рамките на
законодателството в пълен обем по целия предмет
на дейност), транспортна дейност и услуги в стра
ната и в чужбина (след получаване на лиценз), с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Валери Павлов Луканов.
45658
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1199
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 635/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „КЕС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Стара планина 12, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотър
говска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции; производство и
продажба на стоки; търговско представителство и
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови и
сделки с интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски или други услуги; лизинг, както и всякаква
друга дейност или услуги, незабранени със закон
(всички дейности и услуги, за които е необходимо
разрешение или лиценз, ще се извършват след
получаването му), с капитал 5000 лв. и с едноли
чен собственик на капитала Константин Евлогиев
Стоичков. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собстве
ник на капитала Константин Евлогиев Стоичков.
45659
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1233 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 358/2006 вписа
промени за „Пепита трейдинг“ – ЕООД, Перник:
премества седалището и адреса на управление от
Перник, ул. Цанко Церковски 3а, в Разград, бул.
Априлско въстание 3, стая 124; вписва промяна в
учредителния акт (устав) на дружеството.
45660
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1207 от 26.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 623/2006
промени за „България еър тауър“ – ЕООД, Перник:
премества седалището и адреса на управление
от Перник, ул. Юрий Гагарин 1, в София, район
„Лозенец“, бул. Арсеналски 11, ет. 3, ап. 4; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
45661
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1194
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 631/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди – Релакс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Габрово 14, и
с предмет на дейност: транспортна, спедиторска
дейност и карго в страната и в чужбина; проучване,
проектиране, инженеринг, строителство, монтаж,
ремонт и поддръжка на пътища, сгради и съоръ
жения в страната и в чужбина; производство и
търговия със стоки и услуги; концесионна дейност;
добиване и търговия с твърди горива, инертни и
строителни материали; дървообработваща дейност;
комисионна, лизингова, хотелиерска, туристическа
и рекламна дейност; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
извършване и предоставяне на всякакви услуги;
търговско представителство и посредничество;
сключване на всякакви външнотърговски сделки
с всякакви стоки и вещи, незабранени със закон
(дейностите, за които се изисква специално разре
шение или са обект на специално регулиране, ще
се извършват след снабдяване с такова или при
съответно спазване на нормативните разпоредби),
с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на
капитала Диляна Тодорова Петрова. Дружеството е
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с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Диляна
Тодорова Петрова.
45662
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2483 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1045/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Пътно поддържане“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Българска авиация
55, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддър
жане на пътища, пътни принадлежности, пътни
съоръжения, градски и общински комуникации и
инфраструктурите около тях, зимно поддържане на
пътища, проектантска, инженерингова и търговска
дейност в страната и в чужбина, всички видове
услуги със строителна и друга техника, превоз на
пътници и товари и всички други дейности, неза
бранени със закон, с капитал апортна вноска на
стойност 396 300 лв., внесен изцяло към момента
на регистрацията, и едноличен собственик „Пътно
поддържане – Плевен“ – ЕООД, Плевен. Друже
ството се управлява и представлява от управителя
Илия Георгиев Кирилов.
45286
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2471 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 344/2004 вписа промени за
„Екстрийм – ПМ“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник, управител и представляващ дружеството
Петър Лачев Йочев; вписа за едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Силвия Стоименова Първанова; вписа промяна във
вида на дружеството от „Екстрийм – ПМ“ – ООД,
на „Екстрийм – ПМ“ – ЕООД; вписа приемането на
нов учредителен акт на дружеството от едноличния
собственик на капитала от 23.Х.2007 г.
45287
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2485 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1047/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Царина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Гренадирска 40, вх. Б,
ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на
стоки, суровини, материали и съоръжения, отдава
не на вещи под наем, търговско представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни фирми, физически и юри
дически лица в страната и в чужбина, организиране
на туристическа дейност в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, организиране на
магазинна мрежа за продажба на едро и дребно на
хранителни и нехранителни стоки, безалкохолни
напитки, на промишлени и непромишлени стоки,
транспортна, спедиционна и складова дейност, тър
говия с произведения на изкуството, пространствен
и графичен дизайн, с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Царина Красимирова Иванова.
45288
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2455
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 1069/99 вписа промени
за „Майкромет“ – ЕООД, гр. Белене: вписа като
съдружници в дружеството Аксения Стефанова
Кринова, Тихомира Леонидова Лазарова, Силвия
Методиева Акова, Вергиния Бенедитова Линова,
Ценко Георгиев Цоков, Явор Георгиев Иванов,
„Стимерг“ – АД, София (рег. по ф.д. № 10685/2004
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на СГС), „МБНД – България“ – АД, София (рег. по
ф.д. № 3671/2004 на СГС); вписа промяна на правната
форма на дружеството от „Майкромет“ – ЕООД,
на „Майкромет“ – ООД; вписа приемането на
дружествен договор съгласно решенията на ОС
на съдружниците от 24.Х.2007 г. Дружеството се
управлява и представлява от Аксения Стефанова
Кринова и Тихомира Леонидова Лазарова заедно.
45289
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2413 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1044/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Мира“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, кв. Дружба, бл. 213, вх. В,
ет. 1, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на
стоки, суровини, материали и съоръжения, отдаване
на вещи под наем, търговско представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни фирми, физически и юридически
лица в страната и в чужбина, организиране на ма
газинна мрежа за продажба на едро и дребно на
хранителни и нехранителни стоки, безалкохолни
напитки, промишлени и непромишлени стоки,
транспортна, спедиционна и складова дейност, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Ралица Миткова Димитрова.
45290
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2439 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1023/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Унистрой 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Шипка 3, вх. А,
ап. 5, с предмет на дейност: електротехнически
услуги, превозна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина с лек и товарен
транспорт, отдаване под наем на леки и товарни
транспортни средства, покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на стоки и услуги соб
ствено и чуждо производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, откриване и експлоатация
на компютърни зали и извършване на компютърни
услуги, търговско посредничество и представител
ство (без процесуално) на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, извършване на
комисионни и спедиционни (без пощенски пратки)
сделки, складова дейност, хотелиерски, ресторан
тьорски, туристически, рекламни, информационни и
програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка, от
глеждане, производство, преработка и продажба на
селскостопанска и животинска продукция, лизинг,
външнотърговска дейност (внос и износ) във връзка
със заявения предмет на дейност, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни фирми, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Георгиев Ангелов.
45291
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2459
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1052/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Янна“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ж.к. Дружба, бл. 225, вх. Г,
ап. 12, с предмет на дейност: хотелиерство и рес
торантьорство, консултантска дейност, обучение и
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подготовка на кадри, външнотърговска дейност и
посредничество с местни и чуждестранни фирми,
внос и износ на стоки и услуги, производство и
реализация на промишлена продукция, търговия
със стоки, вкл. и промишлени в страната и в
чужбина, представителство, експорт и реекспорт,
маркетинг и лизинг, производство и изкупуване на
селскостопанска продукция от растителен и живо
тински произход в страната и в чужбина, ремонт
на машини, съоръжения и автомобили, сервизна
дейност, компютърни услуги, предпечатна и изда
телска дейност, преводачески услуги, с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Иванов Лазарчовски.
45292
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2467
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 832/2006 вписа промени
за „Алфарма“ – ЕООД, Плевен: вписа Калина Ди
митрова Пенчева като управител и представляващ
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител Николай Велев Пенчев.
45293
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2409 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1027/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Образцова аптека Георги Кочев 39“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Георги Кочев 39, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Мариана Маринова Делева.
45294
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2461 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 165/2003 вписа промени за
„Медитент“ – ЕООД, Плевен: заличава вписания
предмет на дружеството; вписа нов предмет на
дейност: амбулатория за индивидуална практика
за първична извънболнична дентална помощ; впи
са промяна в учредителния акт на дружеството
съгласно решение на едноличния собственик на
капитала от 1.Х.2007 г.
45295
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 2432 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 586/2004 вписа прекратяване
и обявяване в ликвидация на „Мой дом“ – ООД,
гр. Левски, със срок на ликвидация 6 месеца счи
тано от датата на решението; вписа за ликвидатор
и представляващ дружеството Раиса Лялина.
45296
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2406
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1050/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джей Джей холдингс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Крушовене,
област Плевен, ул. Свилен Русев 23, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, продажба на стоки собствено произ
водство, производство на промишлени, хранителни,
селскостопански и други видове стоки, търговия
с алкохолни напитки (след лиценз), цигари (след
лиценз), кафе, сладкарски изделия, топли и студени
закуски, сладолед и безалкохолни напитки, покуп
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ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка и продажба на петролни и
химически продукти и производни от тях, турис
тически, хотелиерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, ресторантьорство,
пътнически и товаротранспортни услуги в страната
и в чужбина, шивашки, дърводелски, фризьор
ски, битови, строително-монтажни, бояджийски,
железарски и ремонтни услуги, автомонтьорски
и шлосерски услуги, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, представи
телство и агенции на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, търговия с черни и
цветни метали (след разрешение), производство,
закупуване, преработка и продажба на селскосто
панска продукция от животински и растителен
произход в прясно и преработено състояние със и
без посредник в страната и в чужбина, механизи
рана обработка на земеделски земи и химическа
защита на селскостопански култури, арендуване
на земеделски земи, ораганизиране на всякакъв
вид игри със залог, при които може да се получи
печалба или да се загуби залогът (след разрешение),
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Джон Флийтън.
45297
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2452 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1059/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Крам груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг 17,
РУМ „Мизия“, ет. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, инфор
мационно обслужване, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, производство на филми,
издателска или печатарска дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, лизинг, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Красимир Николаев Босев.
45298
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2454
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1061/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Българска лозаро-винарска компа
ния“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ул. Ресен 11, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, внос и износ на стоки, су
ровини и материали, вътрешно- и външнотърговска
дейност, превоз на товари в страната и в чужбина,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество, рекламна, маркетингова, агентска,
консултантска дейност, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хрнене и забавни игри,
комисионни, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия с черни
и цветни метали, всякаква друга дейност, незабра
нена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Максим Атанасов Орлинов.
45299
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Плевенският 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. № 1053/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Детелина ДиП“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Г. С. Раковски 57, вх. Б,
ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки,
организиране и функциониране на стоково тържище,
транспортна и таксиметрова дейност в страната и
чужбина, внос-износ и търговия с всички видове
стоки, незабранени от закона, производство, из
купуване, преработка и търговия с всички видове
селскостопанска продукция в страната и чужби
на, посредническа дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, имперсарска дейност, автосервизни
услуги, шивашки и плетачни услуги, производство
и търговия с всички видове алкохолни (след ли
ценз) и безалкохолни напитки, тестени и сладкар
ски изделия, търговия с бира, кафе, шоколадови
и тютюневи (след лиценз) изделия, строителни и
строително-монтажни услуги, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от съ
дружниците (управители) Детелин Владимиров
Петров и Петър Иванов Бойков заедно и поотделно.
45663
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2495 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1070/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Либат“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Софроний Врачански 2,
вх. А, ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: сделки
от всякакъв вид в страната и чужбина, вкл. покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първичен, обработен или преработен вид в стра
ната и чужбина, покупка и продажба на петрол и
петролни продукти, тютюневи изделия и алкохол
(след лиценз в страната и чужбина), продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книги с цел продажба (след разрешение), търговско
представителство (без процесуално), посредничест
во, комисионни, спедиционни (без пощенски пратки)
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически и реклам
ни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Лилян Пъшков Батолски.
45664
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2535 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1157/97 вписа продажба на
предприятие с фирма „Ралица – Наталия Георги
ева“ от едноличния търговец Наталия Георгиева
Росманова като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Ралифарм Уно“ – ЕООД,
Плавен (рег. по ф.д. № 941/2007), представлявано
от Наталия Георгиева Росманова.
45665
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2488 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1049/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „ДП ентърпрайсис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, бул. Данаил Попов
9 А, и с предмет на дейност: маркетинг, търговия с
потребителски стоки, търговско представителство
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(без процесуално) и посредничество, издателска
дейност, консултантск и усл у ги, внос и износ,
транспортни услуги и сделки с недвижими имоти,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капи
тала Дейвид Потс.
45666
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2487 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1048/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ем
Би пропърти сервисез“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Данаил Попов 9 А, и с
предмет на дейност: маркетнинг, търговия с потре
бителски стоки, търговско представителство (без
процесуално), посредничество, издателска дейност,
консултантски услуги, внос и износ, транспортни
услуги и сделки с недвижими имоти, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от съдружниците (управители) Майкъл Брънтън и
Тереза Кинг заедно и поотделно.
45667
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2489 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1051/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Ореховицалес“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Ореховица, област Плевен,
ул. Мургаш 2, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, внос и износ, търговия с твърди и
течни горива, търговия с цветни и черни метали
(след лиценз), производство и реализация на про
мишлени, селскостопански, хранителин и битови
стоки, търговия с билки и горски продукти, дър
водобив, дървопреработване и търговия с дървени
материали, озеленяване, транспортни и спедиторски
услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ивайло Величков Николов.
45668
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2500
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1072/2007 вписа в тър
говския регистър еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Скай Лиу пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Бъкстон 5, ет. 1, офис 25, и с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство (без процесуално), посредничество
и агентство, туристически услуги в страната и чуж
бина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен
и международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, придобиване на недвижими имоти за собст
вени и на дружеството нужди и продажбата им с
цел печалба, всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Сюзън Кит Йей Лиу.
45669
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 2490
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1063/2007 вписа промяна
в седалището и адреса на управление на „Це
нит“ – ЕООД, от София, район „Подуяне“, ж. к.
Сухата река, бл. 90, вх. В, ет. 1, ап. 38, в Червен
бряг, ж. к. Победа 8, вх. В, ет. 5, ап. 48.
45670
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2453
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1060/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
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„Симекс – 17“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, бул. Христо Ботев 151, ет. 1,
ап. 13, и с предмет на дейност: строителство, тек
стил, текстил за дома, търговия с цветя, внос, износ
на леки и лекотоварни автомобили в страната и
чужбина, машини за строителството, туризъм, хо
телиерство и ресторантьорство, търговия с всички
видове стоки, вкл. хранителни и промишлени в
страната и чужбина, производство, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция от расти
телен и животински произход в страната и чужбина,
продажба, внос и износ на стоки, транспортни и
таксиметрови услуги с лек, лекотоварен и товарен
транспорт, консултантски услуги, маркетинг, лизинг,
търговско посредничество, представителство (без
процесуално), агентство на местни и чуждестран
ни физически и юридически лица в страната и
чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Сидония Асенова Искренова-Тодорова
и Косар Сервер и се управлява и представлява от
управителя Сидония Асенова Искренова-Тодорова.
45671
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2511 от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 216/2003 вписа продажбата
на предприятие с фирма „Ралица – Виолета Тиш
кова“ от едноличния търговец Виолета Великова
Тишкова като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Ралифарм Дуо“ – ЕООД,
Плевен (рег. по ф.д. № 942/2007).
45672
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2424
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 752/2005 вписа промени
за „Атлантик – Ко“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник и управител на дружеството Илиян Ев
гениев Асенов; вписа като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Костадин Иванов Недялков; вписа промяна във
вида на дружеството от „Атлантик – Ко“ – ООД,
на „Атлантик – Ко“ – ЕООД; вписа приемането на
нов учредителен акт на дружеството от едноличния
собственик на капитала от 22.Х.2007 г.
45673
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2469
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 357/2002 вписа промени
за „Балканкар – Г. Михайлов“ – АД, Кнежа: зали
чава като членове на СД в дружеството Атанаска
Ангелова Георгиева, Огнян Николов Коновски и
Петко Илиев Бачийски; вписа за членове на съвета
на директорите в дружеството Димитър Кирилов
Белелиев, Теодор Росенов Осиковски и Алипи
Петров Алипиев и се управлява и представлява от
изпълнителния директор Алипи Петров Алипиев.
45674
Плевенският 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. № 1080/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Плевен строй къмпани“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Димитър Кон
стантинов 33, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия с движими и
недвижими имоти, организиране на търгове, базари
и изложби, проектиране и строителство, строеж и
реставрация на сгради, производство,продажба и
доставка на строителни материали, търговско пред
ставителство (без процесуално), посредничество,
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и чужбина, комисионерство, счетоводна и консул
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тантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
кафенета, откриване на увеселителни заведения и
заведения за обществено хранене, производство и
търговия на селскостопанска продукция, битови
услуги, пътнически и товаротранспортни услуги
в страната и чужбина, вътрешен и междунаро
ден туризъм, складова и лизингова дейност, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Галя Христова Манова и „Вива – Строй“ – ООД,
Плевен (рег. по ф.д. № 19/2006), представлявано от
Христофор Ивалин Илиев, и се управлява и пред
ставлява от Галя Христова Манова и Христофор
Ивалин Илиев заедно.
45675
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2441 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1026/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Мармиксгруп 7“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Червен бряг, ул. Дойран
17 Б, и с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, автоуслуги – продажба на части и
консумативи за МПС, сервизна дейност, измиване,
ремонт и търговско представителство (без процесу
ално), посредничество при застраховане на МПС,
внос, износ и търговия със стоки и услуги, помощни
дейности към строителството, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
заготовка и продажба на строителни материали,
наемане и отдаване под наем на движимо и недви
жимо имущество, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество, брокерски, спеди
ционни, консултантски и други услуги, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с информационни, програмни, импресар
ски или други услуги, вътрешна и международна
транспортна дейност и услуги по въздух, вода и
път с всички разрешени транспортни средства
и свързаните с тях представителства и агенции,
външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт,
бартерни и други специфични търговски операции
и всички други дейности и услуги, разрешени от
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мария Ангелова Тодорова.
45676
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2496
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1071/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Арпол – МТ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Стефан Караджа 47, ап. 2,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, посреднически и комисионерски
услуги, търговско представителство (без процесу
ално) и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, автосервизни и битови
услуги, автомивка, търговия с автомобили – нови
и втора употреба, вътрешен и международен ту
ризъм, ресторантьорство и хотелиерство, реклам
на дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, с капитал 54
600 лв., внесен изцяло към момента на регистра
цията, представляващ парична оценка на внесения
фонд под формата на апортна вноска – недвижим
имот съгласно приетата от ОС – Плевен, оценка
по ч.т.д. № 148/2007. Дружеството се управлява и
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представлява от съдружниците (управители) Арка
ди Методиев Илиев и Полина Миленова Илиева
заедно и поотделно.
45279
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с ре
шение № 2101 от 12.IX.2007 г. по ф.д. № 446/2007
вписа промени за „Сърч – България“ – ЕООД,
с. Тотлебен, област Плевен: променя седалището
и адреса на управление на дружеството от с. Тот
лебен, ул. Асен и Петър 13, на гр. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, ваканционен ком
плекс „Аква дриймс“, бл. 2, ет. 2, ап. С15; вписа
промяна в дружествения договор, приет от ОС на
съдружниците от 31.VIII.2007 г.
45280
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2503
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1077/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фармавита“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Пирот 5, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти съгласно чл. 222, ал. 1
ЗЛПХМ, с капитал 5000 лв. Дружеството се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Симона Христова Данова-Иванова.
45281
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2475
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 211/2007 вписа промени
за „Род линкс интернешънъл“ – ЕООД, Плевен:
заличава като прокурист на дружеството Махмуд
Найев Шахрур поради оттеглянето му от търговеца
на упълномощаването му.
45282
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2474
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 273/2004 вписа промени
за „Д-р Бойка Иванова“ – ЕООД, Плевен: вписа
промяна в предмета на дейност на дружеството,
като думата „стоматологична“ бъде заменена с
„дентална“: амбулатория за индивидуална практика
за първична извънболнична дентална помощ, в т. ч.
терапевтична, хирургична и детска дентална помощ;
вписа промяна в учредителния акт на дружеството
съгласно решение на едноличния собственик на
капитала.
45283
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2484
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1046/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Калияне“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Плевен, пл. Македония, бл. 1, вх. В, ап. 28,
с предмет на дейност: изработване, обработка,
ремонт и продажба на бижутерийни и ювелирни
изделия от благородни метали (след разрешение),
сделки с благородни метали и скъпоценни ка
мъни и техния износ и внос (след разрешение),
производство и търговия с масова бижутерия и
сувенири, производство и търговия с кожени из
делия и шивашки изделия, туристическа дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ на
стоки, търговско представителство (без процесуал
но) и посредничество на чуждестранни и местни
физически и юридически лица, складова дейност,
продажба на алкохол и циари (след лиценз), тър
говия с промишлени, хранителни и битови стоки,
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
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представлява от съдружниците (управители) Мила
Калинова Велкова и Огнян Калинов Пендичев
заедно и поотделно.
45284
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 2349 от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 1012/2007 вписа промяна за
„Лесстрой комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Сергей Румянцев 30.
45285
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 8992 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 2652/96
вписа промени за „Полифол 96“ – ООД: заличава
Йорданка Атанасова Начева като управител на
дружеството; вписва Людмил Димитров Димитров
като управител; премества седалището и адреса на
управление на дружеството в София, район „Три
адица“, бул. Патриарх Евтимий 48А, ет. 4; вписа
промени в дружествения договор; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Людмил
Димитров Димитров.
45300
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 9105 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 7599/95
вписа промени за „Дакар – 95“ – ЕООД: заличава
Иванчо Илиев Русинов като едноличен собственик
на капитала и го освобождава като управител на
дружеството; вписа като едноличен собственик на
капитала и управител на дружеството Асен Асенов
Илчев; премества седалището и адреса на упра
вление на дружеството от Пловдив, ул. Загоре 15А,
в Айтос, област Бургас, ул. Гоце Делчев 81; вписа
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Асен Асенов Илчев.
45301
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с ре
шение № 8917 от 29.Х.2007 г. по ф.д № 2745/2003
вписа промени за „Набко холдинг груп“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление във
Варна, бул. Трети март, промишлена зона „Планова
кооперативна търговия“ (склад) 2; вписа промяна
в дружествения договор.
45302
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 1.XI.2007 г. допуска прилагането
по ф.д. № 3462/2002 на представения годишен фи
нансов отчет за 2006 г. на „Омега агро“ – ЕООД.
45677
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9175
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 1817/2005 вписа промени
за „ЮСМ груп“ – ООД: освобождаване на Иво
Варадинов Варадинов като съдружник; заличаване
като управители на Иво Варадинов Варадинов,
Слави Стефанов Главчев и Максим Максимов
Стоилков; приемане на актуализиран дружествен
договор; дружеството се представлява и управлява
от управителя Юлиян Стефанов Толев.
45678
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9215 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 2115/2005 вписа промени за
„Дръзки“ – ЕООД: заличаване на Андон Кръстев
Андонов като едноличен собственик на капитала и
като управител на дружеството; вписа нов едноли
чен собственик на капитала и управител Катерина
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Петрова Андонова; приемане на нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
Катерина Петрова Андонова.
45679
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9057 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1798/2005 вписа промени за
„Д и Н“ – ООД: заличава Добромир Дойчев Дойчев
като съдружник и управител; вписва за съдружник
Дойчо Господинов Дойчев; промени в дружествения
договор; дружеството се управлява и представлява
от Николай Христов Вучков.
45680
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9227
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 3972/2006 вписа промени
за „Рилон трилистник инвестмънтс“ – ЕООД:
нов адрес на управление на дружеството – бул.
Христо Ботев 92В; нов едноличен собственик на
капитала – „Рилон лимитид“ – ООД, Израел; нов
учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от Румен Стефанов Лясков.
45681
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 9124 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 6208/97 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Ц и Д – Мария Не
делева“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения от едноличния търговец
Мария Димитрова Неделева на Невена Петкова
Петкова и я вписва като едноличен търговец с
фима „Ц и Д – Невена Петкова“.
45682
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 9182 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 5350/98 вписа прехвърляне на
предприятие с фирма „Маги – Мариана Костова“
като съвкупност от права, задължения и фактиче
ски отношения от едноличния търговец Мариана
Костадинова Костова на Недялка Димитрова Ку
шева и я вписва като едноличен търговец с фирма
„Маги – Недялка Кушева“.
45683
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9114
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 3355/2005 вписа промени
за „Фискалис“ – ЕООД: освобождаване на Танка
Рашева Стоянова като едноличен собственик на
капитала и заличаването є като управител на
дружеството; нов едноличен собственик на капи
тала и управител Елена Трифонова Стоянова; нов
учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от Елена Трифонова Стоянова.
45684
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9048 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 3330/2003 вписа промени за
„Плаза“ – ООД: приемане на Махмут Метин Ша
хин, Танер Тархан, Бурак Бирол и Гюнгьор Айдън
като съдружници; промени в дружествения договор.
45685
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9406
от 12.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4909/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ан и
Бо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Луда Яна 10, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки, производство,
изкупуване, преработка и търговия на едро и дребно
с всички видове стоки и суровини, разрешени със
закон, строителни услуги, транспортна, спедитор
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ска дейност, сделки с недвижими имоти, туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, външнотърговска
дейност – експорт, импорт и реекспорт, търговско
посредничество и представителство, инвестиционна,
комисионна, рекламна, информационна, посред
ническа, консултантска и маркетингова дейност и
всички други дейности и услуги, незабранени със
закон, а в случаите, в които се изисква разрешите
лен или лицензионен режим, търговската дейност
ще се упражнява след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Борислав Георгиев Йорданов.
48981
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9471 от
13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4938/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Машинин
вест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Гоце Делчев 31, ет. 2, с предмет на
дейност: рециклиране, основен ремонт и продажба
на металорежещи машини, търговия на едро и
дребно, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, реклама и ди
зайн, транспорт в страната и в чужбина и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон, а
за тези, за които е необходим лиценз или разреши
телен режим, след издаване на съответния лиценз
или разрешение и при спазване на изискванията
на законодателството. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Василев Руйков.
48982
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9464
от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4933/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Травио“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Коматевско шосе 246, с предмет на дейност: търго
вия, покупка на стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, хотелиерски, ресторантьорски, реклам
ни, информационни, импресарски и други услуги,
сделки с интелектуална собственост, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
туристическа агентска и туроператорска дейност,
вътрешни и международни спедиционни и превозни
сделки, международен автомобилен транспорт и
всякакви други търговски сделки с изключение на
забранените със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рангел
Трендафилов Рангелов, Виолета Рангелова Ранге
лова-Петрова и Трендафил Рангелов Рангелов и се
представлява и управлява от Рангел Трендафилов
Рангелов.
48983
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9461 от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4932/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тошев“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Коматевско шосе 78, с предмет
на дейност: транспортна дейност, авторемонтна
дейност, търговска дейност в страната, външно
търговска дейност, импорт, експорт, реекспорт на
стоки, консултантски услуги, представителство и
посредничество, ресторантьорство и хотелиерство,
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производство и реализация на селскостопанска
продукция, строителна и строително-ремонтна
дейност, други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от еднолич
ния собственик на капитала Иван Тодоров Вълчев.
48984
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9566 от
15.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3852/2003 вписа промени за
„Тракия – БС“ – ООД: заличава Костадин Илиев
Владимиров и Крум Петков Шаранков като съ
дружници; вписва промени в дружествения договор.
48985
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9493
от 14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1849/2007 вписа про
мени за „Фулрент“ – ЕООД: заличава Костадин
Любчов Бекирски и Владимир Милков Вълчев
като съдружници и като управители; едноличен
собственик на капитала на дружеството и упра
вител е Атанас Петров Начев; вписва промяна на
фирмата на дружеството от „Фулрент“ – ООД,
на „Фулрент“ – ЕООД; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Атанас Петров Начев.
48986
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9458
от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4667/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Мик
Марс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Асеновград, ул. Богомилска 27, с предмет
на дейност: ресторантьорство, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина с промишлени,
хранителни, селскостопански стоки, строителни
материали и железария, строителство, ремонт, пре
работка, предприемаческа и посредническа дейност,
вътрешен и международен транспорт, спедиторска
дейност, внос-износ, туристически услуги, превозни
услуги, авторемонтни услуги, хотелиерство, услуги
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния соб
ственик на капитала Васко Георгиев Льолев.
48987
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9383 от
12.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4786/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сиало“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Би
стрица 7, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: сделки
в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни
сделки и реекспорт, производство, изкупуване,
преработка и продажба на едро и дребно на храни
телни, промишлени и селскостопански стоки, стоки
за бита и други вещи, проектиране и разработване
на апаратно и програмно осигуряване, компютърен
дизайн, търговско представителство и посредни
чество, продуцентска, импресарска, мениджърска,
издателска и рекламна дейност, инженерингова
дейност, лицензионни, складови, лизингови, кон
сигнационни, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, информационни, програмни, компютърни,
проектантски и консултантски услуги, всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Игор Петров Танчовски, Васил
Стоянов Стоянов и Емил Георгиев Киричев и се
представлява и управлява от Игор Петров Танчовски.
48988
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9253 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1164/2003 вписа промени за
„Панаком“ – ЕООД: приемане на Байрям Лютви
Ходжа за съдружник и управител; промяна на
фирмата на дружеството на „Панаком“ – ООД;
вписва нов предмет на дейност: производствена,
търговска, комисионна, строителна, спедиторска
дейност в страната и в чужбина, рекламна, търговско
посредничество и представителство в страната и в
чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, транс
портна дейност в страната и в чужбина и други
услуги и дейности, незабранени от закон; приемане
на дружествен договор. Дружеството се управлява
и представлява от Феризе Фаик Ходжа и Байрям
Лютви Ходжа заедно и поотделно.
45706
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9229 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 2138/2002 вписа промени за
„Макс – ИГ“ – ООД: освобождаване на Светлозар
Евгениев Терзийски като съдружник и заличаването
му като управител; приемане за съдружник на Иве
лина Иванова Георгиева; приемане на актуализиран
дружествен договор; дружеството се представлява и
управлява от управителя Иван Георгиев Георгиев.
45707
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9202
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 4790/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „НЛС“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград, ул.
Първомайска 22Б, с предмет на дейност: външна и
вътрешна търговия, високо и ниско строителство
във всичките му форми в страната и в чужбина,
търговия със строителни материали, консултантска
и проектантска дейност в областта на строителство
то, производствена, посредническа, комисионна,
складова дейност, туризъм, представителство на
български и чуждестранни юридически и физи
чески лица, транспорт и спедиция в страната и в
чужбина и всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Надежда Тодо
рова Николова и Лидия Тодорова Сотирова, които
управляват и представляват заедно и поотделно,
като сключването на договори и поемането на
задължения над 10 000 лв. ще се извършва задъл
жително от двамата управители.
45708
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9189
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 4781/2007 вписа енолично
дружество с ограничена отговорност „Климафа
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Янко Сакъзов 11, с предмет на
дейност: търговия на едро и по-специално търговия
с продукти за компенсиране на парниковите газови
емисии, както и лесовъдство, дейности, свързани с
лесовъдство, климатология, почвознание и хидро
логия, управление на околната среда, екологична
реставрация, както и всички дейности, разрешени
от законодателството и при спазване на всички
действащи лицензионни, регистрационни или други
законови изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственвик
на капитала „Климафа“ – ООД, Унгария, и се упра
влява и представлява от управителя Давид Газдаг.
45709
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9180 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4774/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Аква системс 69“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Стряма,
ул. Околовръстна 1, с предмет на дейност: строи
телни услуги, проектиране и изграждане на В и К
системи, транспортна дейност и услуги, складова
дейност, рек ламна и консултантска дейност и
услуги, търговия на едро и дребно с промишлени
и хранителни стоки, вкл. алкохол и цигари след
снабдяване с лиценз, разкриване и експлоатация
на магазини и заведения, внос и износ на стоки,
търговско представителство и посредничество и
всякакви дейности и услуги, незабранени от зако
нодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Илиев
Барев и Елена Атанасова Барева и се представлява
и управлява от Иван Илиев Барев.
45710
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9186 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4796/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Жика“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Амбарица 5, ап. 1, с предмет на дйност: търго
вия на едро и дребно, внос, износ, стопанисване
и управление на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туропера
торска дейност, рекламни, информационни, транс
портни, строително-монтажни услуги и всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Стоянов Тодоров.
45711
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9188 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4808/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Ларк“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 97, вх. В, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки, производство,
изкупуване, преработка и търговия на едро и дребно
на всички видове стоки и суровини, разрешени от
закона, строителни услуги, транспортна, спедитор
ска дейност, сделки с недвижими имоти, туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, външнотърговска
дейност – експорт, импорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, инвестиционна,
комисионна, рекламна, информационна, посред
ническа, консултантска и маркетингова дейност и
всички други дейности и услуги, незабранени от
закона, в случаите, за които се изисква разреши
телен и лицензионен режим, търговската дейност
ще се упражнява след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Гергана Атанасова Колева.
45712
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9255 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 3448/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Лаб колежи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. България 162, ет. 1, ап. 6, с предмет на дей
ност: посредническа дейност по наемане на работа
в Република България, посредническа дейност
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по наемане на работа в чужбина, посредническа
дейност по наемане на работа на моряци след
получаване на съответните разрешителни и/или
лицензии, рекламна, маркетингова, проучвателна,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, всякакъв
вид услуги – посреднически, консултантски, ко
мисионерски, спедиторски, транспортни услуги,
туристически услуги в страната и в чужбина, стро
ителна дейност, разкриване на магазинна мрежа
за продажба на стоки и услуги, осъществяване на
всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Прамод Батежа, Асен
Иванов Златев и Георги Христов Банков и се пред
ставлява и управлява от Георги Христов Банков.
45713
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9259 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 4809/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ВВС – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Кукуш 18, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
ресторантьорство, организиране и експлоатация на
заведения за хранене, кафе-аперитиви, хотелиерство
и туроператорска дейност, туризъм, строителство и
проектиране, организиране на всички видове про
изводства и услуги в областта на промишлеността,
селското стопанство, транспорта, строителството,
туризма, хотелиерството, рекламна и маркетингова
дейност, счетоводни и консултантски услуги, логис
тика, търговска дейност в страната и в чужбина с
осъщестяване на всички видове търговски операции,
всички останали, незабранени от закона дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ваня Атанасова ЗаховаФинкова и Огнян Петров Пиргов и се представлява
и управлява от Ваня Атанасова Захова-Финкова.
45714
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9147 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4757/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Иван Ка
зашки – Иво“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хан Телериг 1, ет. 8, ап. 62,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и др. услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иван Бо
жидаров Казашки.
45715
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9137 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4761/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Найк мо
торс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Брезовско шосе 195, с предмет на
дейност: търговия с моторни превозни средства,
аксесоари и резервни части за тях, автосервизна
и ремонтна дейност, гаранционно обслужване, из
граждане на дистрибуторска мрежа за пласмент на
автомобили, резервни части, автомобилни гуми и
други, отдаване на автомобили и други вещи под
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наем, транспортна дейност в страната и в чужби
на, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос,
износ и реекспорт, търговско представителство и
посредничество, рекламни, информационни, про
грамни и консултантски услуги, организация на
екскурзии в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорство, турагентство,
откриване и експлоатация на търговски обекти,
извършване на всякакъв вид дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Николай Йорданов Данев.
45716
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9129
от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 567/2007 вписа промени
за „Янев и Янев“ – ООД: освобождава и заличава
Дечо Николаев Янев като съдружник и управител;
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от Диана Дечева Янева
и Георги Николаев Янев заедно и поотделно.
45752
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9093 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4724/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Арбитър“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Чавдар
Войвода 1, с предмет на дейност: архитектурно и
инженерно проектиране, градоустройство, инте
риорен, графичен дизайн и реклама, мултимедия,
консултантска, маркетингова и проучвателна дей
ност, проектиране на пътища и хидромелиоратив
ни обекти, всички видове геодезически дейности,
промяна статута на земеделски земи, екология и
енергетика, инвестиционна дейност, строителство,
реконструкция и модернизация на обекти, търговско
представителство и посредничество, внос-износ на
стоки и услуги, всички услуги и дейности, неза
бранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Калоян
Йорданов Калчев и Емилия Данева Калчева, които
ще представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
45753
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9238
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 4797/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Фуер
те“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Източен 121, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: търговия с разнообразни стоки, търговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, услуги с личен труд, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ивайло Йосифов Узунов.
45754
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9141 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4487/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стийлс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Руски 15А, с предмет на дейност: обработка на
различни видове стомани и съответния скрап,
черни и неръждаеми метали, покупка на стоки
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел про
дажба, външнотърговска дейност, строителство,
комисионна, ск ладова, спедиционна, всякак ва
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друга дейност, незабранена от закона. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Маурицио Тамборин, Фабио Пеланда
и Емилио Басо и се представлява и управлява от
Маурицио Тамборин с мандат от 5 години.
45755
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9256 от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 4679/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Соматострой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Миньор 38, с предмет на дейност: внос и износ
на селскостопански, хранителни и нехранителни
стоки, растителна и животинска продукция, по
купко-продажба на промишлени и други стоки и
вещи с цел да се препродадат в същия преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически или други услуги, всякакъв вид друга
търговска дейност, за която няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., със съдружници Стефан Йорданов
Найденов, Кемал Самиев Смаилов и Нермин Сеид
Емин и се представлява и управлява от Стефан
Йорданов Найденов.
45756
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8884
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1595/2007 вписа промени
за „Раковски 24“ – ЕООД: приемане на Агостино
Дала Роза и „Беар 505“ – ЕООД, Пловлдив, за
съдружници; промяна на фирмата на дружеството
на „Раковски 24“ – ООД; заличаване на Пиетро
Луиджи Гиа като управител; избиране на Агостино
Дала Роза за управител на дружеството; приемане
на дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Агостино Дала Роза.
45757
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9040 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4656/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Дечев и син“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград, ж. к.
Запад, ул. Стоян Джансъзов 7, вх. В, ет. 5, ап. 43, с
предмет на дейност: дърводобив, търговия с дървен
материал, производство на мебели, счетоводни ус
луги, транспортни услуги, хотелиерство, ресторан
тьорство, вътрешна и външна търговия, всякакъв
друг вид дейности, сделки и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Николов
Дечев и Руса Андреева Дечева и се представлява
и управлява от Иван Николов Дечев.
45758
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9197 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 4788/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „АНМ ин
тернационал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Цариградско шосе 18,
ет. 9, ап. 25, с предмет на дейност: търовия с не
движими имоти, посредническа дейност по наемане
на работа на български граждани за Република
България и чужбина, чуж доезиково обу чение,
превоз и легализация на документи, търговия с
хранителни стоки на едро и дребно в страната и в
чужбина, внос, износ и търговия на едро и дребно
с промишлени стоки и стоки за бита, електроуре
ди, конфекция, битова електроника и химикали,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
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преработен или обработен вид, посредническа,
комисионна и спедиторска дейност, транспортна
дейност с лек и товарен автопревоз в страната и
в чужбина (международни превози), хотелиерски
и туристически услуги, и други търговски сделки,
незабранени от закона. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Нина Тотева Мирчева.
45686
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9088 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4714/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Дестинация БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Полк. Сава Муткуров 19, ет. 2, ап. 9, с предмет на
дейност: търговско представителство и посредни
чество, туристически, рекламни, информационни
и други услуги, комисионни, спедиционни и пре
возни сделки, вътрешна и външна търговия, лизинг
и всички други търговски сделки, всякакъв вид
услуги за населението, както и други дейности и
услуги, незабранени от закона по смисъла на чл. 1
ТЗ (след получаване на съответните разрешения и
лицензии). Дружеството е с неопределен срок, с
капиал 5000 лв., със съдружници Стефан Никола
ев Сребрев и Анна Христова Енкова-Сребрева и
се представлява и управлява от Стефан Николаев
Сребрев.
45687
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9144 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4746/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Серафимидис – Христо
форидис“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Пловдив, ул. 4 януари 23, ет. 2, с предмет
на дейност: производство и търговия на едро и
дребно с всякакъв вид стоки, вкл. превозни сред
ства и недвижими имоти, извършване на всякакъв
вид услуги, комисионна, транспортна, спедиторска
дейност, консултантска, информационна, посредни
ческа, представителска, проектантска, туристически
дейности, дейности, свързани с бита и културата на
населението, външнотърговска дейност, свързана с
описания предмет на дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, строителство, както и всички други
дейности, незабранени със закон (след издаване на
съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако
такива се изискват). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георгиос
Ираклис Хистофоридис и Амвросиос Димитриос
Серафимидис и се представлява и управлява от
Георгиос Ираклис Христофоридис.
45688
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9260 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 4810/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евротрейд
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Даме Груев 58, с предмет на дейност:
производство и търговия на хранителни добавки,
външно- и вътрешнотърговска дейност, вкл. внос
и износ, транспортна дейност, спедиция и всякак
ва друга дейност, незабранена от закона или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Кольо
Василев Тодоров.
45689
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9237
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 3790/2002 вписа промени
за „Четири сезона“ – ООД: промени в дружестве
ния договор, приети на ОС на съдружниците от
23.Х.2007 г.
45690
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9059
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 3613/2006 вписа промени
за „Гец пластик“ – ООД: приема Никола Георгиев
Ицов като съдружник; промени в дружествения
договор.
45691
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9173
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 69/2000 вписа промени за
„Меком“ – ООД: нов предмет на дейност: търгов
ско представителство и посредничество, вътрешна
и международна търговия, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, туристически, рекламни и
транспортни услуги, покупка, строеж и/или обза
веждане на недвижими имоти с цел ползване и/или
продажба, както и всякаква друга незабранена от
закона дейност; промени в дружествения договор.
45692
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9017
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 3367/2000 вписа промени
за „Булром газ“ – ЕООД: приемане на Пламен
Иванов Данаилов за съдружник и избирането му за
управител; увеличаване на капитала на 10 000 лв.;
промяна на фирмата на дружеството на „Булром
газ“ – ООД; приемането на дружествения договор;
дружеството се управлява и представлява от Веско
Ганчев Коритарев и Пламен Иванов Данаилов
заедно и поотделно.
45693
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 9045 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 8816/91 вписа поемане на
предприятие с фирма ЕТ „Жес – Мина – 31 – Мин
ка Недева“ на едноличния търговец Минка Недева
Дялкова от наследника Петко Недялков Дялков
и го вписва като еноличен търговец с фирма
„Жес – Мина 31 – Петко Дялков“.
45694
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9108 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 10770/1992 вписа промени за
„Медед тирениан компани“ – ЕООД: заличаване на
Хоршид Али като едноличен собственик на капитала
и като управител на дружеството; нов едноличен
собственик на капитала и управител – Васко Тодо
ров Тодоров; нов учредителен акт; дружеството се
представлява и управлява от Васко Тодоров Тодоров.
45695
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9244
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1503/2007 вписа промени
за „Оксилайф“ – ЕООД: приемане за съдружник
на Атанас Георгиев Балъкчиев и избирането му
за управител; промяна на фирмата на дружество
то на „Оксилайф“ – ООД; промяна на адреса на
управление – Пловдив, ул. Равнища 2; приемане
на дружествен договор; дружеството се управлява
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и представлява заедно и поотделно от управите
лите Огнян Стратев Геновски и Атанас Георгиев
Балъкчиев.
45747
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9240
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 55/2007 вписа промени за
„Лъки инвест – Говедарника“ – ЕООД: освобож
даване на Симеон Стефанов Рахов като управител;
избиране на Емил Симов Падалов за управител;
приемане на актуализиран учредителен акт в частта
относно промяната на управителя; дружеството
се управлява и представлява от управителя Емил
Симов Падалов.
45748
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9161 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 4640/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Велмарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Асеновград, ул. Поп Ангел Чолаков 16,
с предмет на дейност: строителство, търговия на
едро и дребно в страната и чужбина с промишлени,
хранителни, селскостопански стоки, със строителни
материали и железария, ремонт, преработка, пред
приемаческа и посредническа дейност, вътрешен
и международен транспорт, спедиторска дейност,
внос-износ, туристически услуги, превозни услуги,
авторемонтни услуги, хотелиерство, услуги и всяка
друга незабранена от закона дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Георгиев Георгиев.
45749
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9146 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4753/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мо турс и
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Стамболийски, ул. 8 март 6, с предмет на дей
ност: хотелиерство, ресторантьорство, вътрешна
и външна туристическа и туроператорска дейност
и предоставяне на допълнителни туристически
услуги, комисионна, спедиционна, превозна, скла
дова, лицензионна дейност, стоков контрол, лизинг,
сделки с интелектуална собственост, софтуер, хар
дуер, вътрешна и външна търговия, внос-износ на
всички разрешени от закона стоки, производство,
преработка, изкупуване и реализация на стоки
и услуги в страната и чужбина, производство и
покупко-продажба на всички стоки, разрешени от
закона с цел продажба, търговкско представителство
и посредничество от всякакъв вид и агенство на
местни и чуждестранни лица в страната и чуж
бина, информационна, консултантска, рекламна,
импресарска и маркетингова дейност, и всякаква
друга разрешена от закона дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мануела Василева Милушева.
45750
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9192
от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 4784/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Атема“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Васил Левски 272, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, консултантска,
информационна и маркетингова дейност, лизинг,
производство, изкупуване, преработка и реализация
в страната и чужбина на селскостопанска продукция,
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инвестиционна дейност, организация, управление и
посредничество на държавни и частни дружества,
инвестиционни и други фондове, изготвяне и реа
лизация на бизнес и финансови управленски схеми,
управление и участие в управлението на дружества
и фондове, придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни
дружества, придобиване, оценка и продажба на
патенти, стопански и делови туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, съпътстващи услуги, търговия
на едро и дребно във всичките є форми в страната
и чужбина, търговско представителство и посред
ничество, внос и износ на материали, суровини,
машини и услуги, транспортни и спедиторски ус
луги, външноикономическа дейност, специфични
външнотърговски операции, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас
Христов Рогачев и Хараламби Данаилов Райчев,
които ще го представляват и управляват заедно и
поотделно.
45751
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9100 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4733/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антония
голд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Пловдив, бул. България 4, секция 6, ет. 2, 5
Б, с предмет на дейност: внос-износ, вътрешна и
външна търговия, посреднически и комисионерски
услуги, счетоводни услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и чужбина, хоте
лиерство и ресторантьорство, изготвяне и защита
на бизнес проекти и бизнес планове, пътнически
и товарни транспортни услуги в страната и в чуж
бина, търговия с движими и недвижими имоти,
всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Антония
Георгиева Атанасова.
45737
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9143 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4743/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Велмар – 222“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 171, вх. А,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: въотрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, лизингови сделки, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски или други услуги, всякаква друга
търговска дейност, незабранена от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния соб
ственик на капитала Галина Димитрова Малинова.
45738
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9148 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4760/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Артед“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление Пловдив, ул. Прогрес
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6, ет. 3, с предмет на дейност: строително-предпри
емаческа дейност, вътрешна и външна търговия с
всякакви стоки, представителство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юриди
чески лица, вътрешен и международен транспорт,
както и всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Едуард Киркор
Торосян и Артуш Смбатович Саакян, които ще го
представляват и управляват заедно и поотделно.
45739
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9101 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4737/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дик – 07
Симеонов“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, ж. к. Тракия 99А, ет. 3, ап. 9,
с предмет на дейност: проектоконструкторска и
инженерингова дейност, мениджмънт, проекти
ране, строителство и ремонт на сгради и други
строителни обекти, монтажна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни
услуги, извършване на козметични услуги и масажи,
производство и реализация на всякакъв вид изделия
за бита, вътрешна и външна търговия с всякакъв
вид стоки, разрешени от закона, производство на
хранителни и нехранителни стоки, промишлени и
друг вид стоки за продажба, комисионна, спеди
ционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чужди фирми в страната и чужбина, вътрешен
и международен туризъм, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и чужбина, ресто
рантьорска, хотелиерска дейност (след съответно
разрешение), всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стайко
Цвятков Симеонов.
45740
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9242 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 4801/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Техно – системс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Марково,
ул. Тракия 5, с предмет на дейност: проектиране,
изграждане, поддръжка и сервизно обслужване на
охранителни (алармени) системи, на климатични
системи и инсталации, инженерингова, консулта
тивна и рекламна дейност, търговия със стоки и
услуги, търговско представителство и посредничест
во, както и всички дейности, разрешени от закона,
като дейностите ще се осъществяват в страната и
в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Добрин Иванов
Апостолов и Боян Райчев Георгиев, които ще го
представляват и управляват заедно и поотделно.
45741
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9103 от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 2487/2007 вписа промени за
„Исая“ – ЕООД: освобождаване на Петко Цветанов
Сашов като едноличен собственик на капитала и
заличаването му като управител на дружеството;
нов едноличен собственик на капитала и нов упра
вител на дружеството – Али Юсеинов Дормушев;
нов учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от управителя Али Юсеинов Дормушев.
45742
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9089 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4715/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Хера 73“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Марково, ул.
Княз Борис 15, с предмет на дейност: производство
на селскостопанска продукция, експорт на селско
стопанска продукция, импорт на селскостопанска
продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност,
строителство, търговско представителство и посред
ничество, производство на всякакъв вид стоки за
бита и промишлеността, всякакъв вид услуги за
населението, консултантска дейност, транспортна и
спедиторска дейност, туроператорска и туристическа
агентска дейност, както и всички други дейности
и услуги, незабранени от закона, след получаване
на съответните лицензии и разрешителни. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Костадин Тодоров Синапов и
Христина Василева Караилиева-Синапова, които ще
го представляват и управляват заедно и поотделно.
45743
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9136 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4756/2007 впи
са дружество с ограничена отговорност „Корект
консулт – Д“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Гео Милев 20, с предмет
на дейност: посредничество при подготовката,
сключването и изпълнението на застрахователни и
презастрахователни договори като застрахователен
брокер (след вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 9 ЗКФН), консултантска, комисионна дейност,
търговия и търговско представителство и посредни
чество в страната и чужбина, рекламни, информа
ционни и програмни услуги, всички други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Димитрия Стефанова Пандърска, Павел
Любенов Пандърски и „Еко милк глобъл“ – ООД,
Пловдив, и се представлява и управлява от Лиляна
Найденова Пандърска.
45744
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9191 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 4782/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Цаньо – Д.Е.“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Карлово, ул. Гълъбец 32, с пред
мет на дейност: дърводобив и дървопреработване,
производство на посадъчен материал, залесяване,
отглеждане на култури, разсадниково производство,
оценка на гори и земи, търговия с билки, гъби и др.
горски и селскостопански продукти, транспортни
услуги, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, други дейности и услуги, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Цаньо Дончев Лазаров.
45745
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9092 от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 4723/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електра – Ф“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Крумово, ул. Възраждане 5, с
предмет на дейност: внос на стоки с цел продажба,
строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти, разкриване и експлоатация на магазини за
продажба на облекло, комисионни, спедиционни
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и превозни сделки, складови сделки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, външнотърговска дейност и
друга незабранена от закона дейност за осъщест
вяване предмета на дейнсот на дружеството. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Йордан Игнатов Касъров.
45746
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9096 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 4730/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Никмар – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Македония 66, ет. 6, ап. 34,
с предмет на дейност: производство, търговия и
сделки в страната и в чужбина на осветителни тела
и консумативи за тях, проектиране, производство,
консултантски услуги, сервиз и търговия на автомо
били, кари, подемно-транспортни и пътностроителни
машини, резервни части и консумативи, сделки в
страната и в чужбина, внос-износ, бартерни сделки
и реекспорт, производство, изкупуване, преработка
и продажба на едро и дребно на хранителни, про
мишлени, химически и селскостопански стоки, стоки
за бита и други вещи, както и стоки от собствено
производство, разкриване на магазини и заведения
за бързо хранене, кафенета, сладкарници, ресторанти
и закусвални, международен автомобилен транс
порт, карго, транспортна и таксиметрова дейност
на пътници и товари в страната и в чужбина със
собствен и нает транспорт, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
рекламни, хотелиерски, лизингови, консигнационни,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, както
и търговско представителство и посредничество,
както и други търговски сделки, незабранени от
закона, всякакъв вид услуги, незабранени от зако
на. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Николай Танков Танев.
45717
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9098 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4731/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Насин“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола
Карев 35, ет. 3, ап. 35, с предмет на дейност: търговия
със стоки и услуги в страната и в чужбина, вносизнос на стоки, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионерство, туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякакъв друг вид услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Петров
Петров и Гълъб Димитров Венкин и се представлява
и управлява от Атанас Петров Петров.
45718
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9094 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4726/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Шанс – М инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Хан Кубрат 1, ет. 5, офис 505, с предмет на дейност:
посредническа дейност при покупка, продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, търговия
с недвижими имоти, консултантски услуги, други
дейности и услуги, незабранени от законодателство
то. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Николай Сотиров Сър
томанлиев и Методи Вангелов Стойчев, които ще
го представляват и управляват заедно и поотделно.
45719
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9011
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 4710/2007 вписа друже
ство с ограничена отговорност „Ботачо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Порто Лагос 4, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
откриване и експлоатация на кафетерии, ресторанти
и други търговски обекти, търговска и външно
търговска дейност, търговско представителство и
посредничество, хотелиерска и туристическа дей
ност, сторителство, дизайн, всякакъв вид дейности
и услуги, незабранени от законите в страната и в
чужбина, след издаването на необходимите лицен
зии и разрешителни. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Таня
Трифонова Колева и Чонка Вълкова Илиева, които
ще представляват и управляват дружеството заедно
и поотделно.
45720
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9008
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 4707/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Тер
ми“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Първомай, ул. Стефан Стамболов 38, с предмет на
дейност: превозно-транспортна дейност за превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, въ
трешен и международен транспорт, производство
и търговия в първоначален и/или преработен вид
с всякакви хранителни и нехранителни суровини и
продукти, стоки, цигари, тютюн и тютюневи изде
лия, алкохол, питиета (след издаване на съответен
лиценз) и др. от най-различно естество, производ
ство и търговия с дрехи, облекла, шивашки услу
ги, производство и търговия със селскостопански
продукти и промишлени стоки, търговия с агро
техника, машини, стоки, агроматериали, семена,
препарати и други, вътрешна и външна търговия,
експорт и реекспорт на посочените стоки, както и
на дивечова и рибна продукция, плетачество, ка
фетерия, ресторантьорство, хотелиерство, леярство
и ковачество, участие в строителството и експло
атацията на инженерни съоръжения, жилищни и
нежилищни сгради, хотели, мотели, увеселителни
и други заведения и станции за отдих и почивка,
производство на стоки и извършване на услуги,
бръснаро-фризьорски, автосервизни, авторемонт
ни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги,
диагностика и поддръжка на МПС, подготовка и
извършване на годишни технически прегледи на
МПС пред КАТ, търговия с МПС и резервни части
за тях в страната и в чужбина, добив, преработка
и търговия с продукти, суровини и материали,
всякаква дейност, незабранена от закона, сделки
с интелектуална собственост, електротехнически,
преводни, печатарски, куриерски, спедиторски,
разпространителски, размножителски услуги, както
и всякакъв друг вид услуги, незабранени от закона,
сделки с движими и недвижими имоти, посредни
чество и комисионерство при търговия с всички
незабранени от закона сделки, други незабранени от
закона дейности и сделки. Дружеството е с неопре
делен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петко Георгиев Хаджистойков.
45721
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9193 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4785/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Авангардни
технологии на рязане“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Рогошко шосе
6А, с предмет на дейност: производство на метални
изделия и заготовки, разработка и внедряване на
авангардни техники в областта на газовото, плазме
ното и лазерното рязане на метали, както и всички
други дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ангел Димитров Стоилов.
45722
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9134 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 4744/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фактор – 222“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Средец 91, ет. 2, ап. 6, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни, превозни, лизингови сделки,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, всякаква друга търговска дейност, незабра
нена от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капиал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Станчев Станчев.
45723
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9257 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 4558/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юнона – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. България 2, комплекс
„Ори Билдинг“, секция 6, ет. 5, ап. 12, с предмет
на дейност: счетоводни услуги, строителство, про
учване и предоставяне на консултантски услуги в
изграждане на съоръжения, мостове, пътна мрежа,
жилищно строителство, търговия със строителни
материали, финансови, консултантски, рекламни,
маркетингови, транспортни, таксиметрови и ту
ристически услуги, издателска дейност и заложна
дейност, застрахователна дейност след издаване
на съответното разрешение, покупко-продажби,
наемане и посредническа дейност с недвижими
имоти, всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и уп
равлява от едноличния собственик на капитала
Нонка Димитрова Черпокова.
45724
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9177
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 4771/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Теоха
ров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Кичево 70, ет. 4, ап. 7, с предмет на
дейност: изработка и монтаж на алуминиева и
PVC дограма, проектиране и строителство, ресто
рантьорство, хотелиерство и туризъм, търговия на
дребно и едро с хранителни, промишлени стоки и
стоки за бита, трансфер на ноу-хау и технологии,
консултантска, маркетингова и рекламна дейност,
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преводачески услуги, производство на хранителни
стоки, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, таксиметрова, транспортна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска дейност, външнотърговска
дейност, свързана с цялостния предмет на дейност:
внос-износ, бартерни сделки, търговско представи
телство и всякакъв друг вид търговска дейност и
услуги за граждани и фирми в страната и в чуж
бина, незабранена от закон или друг нормативен
акт (след получаване на съответните разрешителни
и лицензии). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Лазаров Теохаров.
45725
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9135
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 4750/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Дема
стамп“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Пловдив, ул. Копривките 17, ет. 2, ап. 6, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки, импорт, експорт
и реекспорт на стоки, строителство и строителноремонтна дейност, мениджърска, спедиторска,
посредническа, комисионерска и рекламна дей
ност, складова и лизингова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортни и таксиметрови
услуги, всякакъв вид дейност и услуги, разрешени
от законодателството. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Десислава Стаменова Стоянова.
45726
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2833 от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1075/2004 промени за „Валид“ – ООД: премества
адреса на управление на ул. Плиска 124, вх. 1, ап. 9.
45313
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2823 от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 782/2006 промени за „Гарант“ – ООД: премества
адреса на управление на ул. Луи Айер 16, вх. 2,
ет. 4; заличава като съдружник Виктория Риегер;
дружеството променя наименованието си и продъл
жава дейността си като „Актив уан“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителя Франц
Йозеф Риегер.
45314
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2812
от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 768/2002 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Белосла
ва“ – ЕООД.
45315
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2774 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 788/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма „Вър
бовка – Николай Колев“ от едноличния търговец
Николай Петров Колев на Николинка Георгиева
Колева и я вписа като едноличен търговец с фирма
„Върбовка – Николай Колев – Николинка Колева“.
45316
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3053 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 1111/2002
промени за „Ромпетрол България“ – АД: заличава
като член на съвета на директорите Дан Костаке
Патричиу; намалява броя на членовете на съвета
на директорите от 4 на 3 членове; вписва решение
на общото събрание на акционерите в дружеството,
взето с протокол от 26.Х.2007 г., за изменение на
устава на дружеството.
45317
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2826 от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 396/2005 промени за „Левски“ – ЕООД: вписа
увеличаване на капитала на дружеството от 5000
на 75 000 лв.
45318
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2824 от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1124/2006 промени за „Флора“ – ЕООД: допъл
нителен предмет на дейност: посредническа дейност
по наемане на работа (след снабдяване с лиценз).
45319
Русенският окръжен съд на основание чл. 4
ал. 1 във връзка с чл. 41, ал. 2 ЗК вписа в коопера
тивния регистър с решение № 2977 от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1072/2002 прекратяването на кооперация
„Гаражна строителна кооперация – Войводите“.
45320
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3032 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 764/98
промени за „Росмари – трейд“ – ООД: заличава
като съдружници ЕТ „Рос Мари – 4 – Мария Гане
ва“, ЕФН 1709021578, и ЕТ „Илия Илиев – Илко“,
ЕФН 1792030211; вписва като съдружници Мария
Илиева Ганева и Росен Пенчев Ганев.
45321
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3033 от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 309/97 промени за „Фактор Зед“ – ЕООД: проме
ня наименованието на „Бизнес академия – Арманд
Хамър“ – ЕООД; допълва предмета на дейност със:
„консултации за професионално ориентиране и ка
риерно развитие; просветно-образователни услуги;
професионално обучение на ученици и граждани.“
45322
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2766
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 15/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Адис Ка
линов“ – ООД.
45303
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2762 от 10.Х.2007 г. по
ф.д. № 15/96 промени за „Адис Калинов“ – ООД:
заличава като управител Стефан Русев Георгиев.
45304
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2763
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 15/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2003 г. на „Адис Ка
линов“ – ООД.
45305
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2764
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 15/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2004 г. на „Адис Ка
линов“ – ООД.
45306
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2765
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 15/96 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Адис Ка
линов“ – ООД.
45307
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3034 от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 15/96 промени за „Адис Калинов“ – ООД: за
личава като съдружник Стефан Русев Георгиев.
45308
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3017 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1348/94 промени за „Феникс 94“ – ООД: вписва
увеличаване на броя на дружествените дялове от
100 на 500 дяла, като запазва размера на капитала
на дружеството 5000 лв.
45309
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3004 от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1074/2001 промени за „Унимедиа“ – ООД: зали
чава като съдружник Йозеф Швайгер; дружеството
продължава дейността си като „Унимедиа“ – ЕООД;
дружеството се управлява и представлява от упра
вителя Румен Василев Василев.
45310
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2461 от
28.VІІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 545/95 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Консервна
фабрика – Юпер“ – АД.
45311
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2813 от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 970/2002 промени за „Камикс“ – ЕООД: пре
мества адреса на управление на ул. Олимпи Панов
14, бл. Б, ет. 3, офис 5; вписва като съдружник
Даринка Илиева Игнатова; дружеството променя
наименованието на фирмата и продължава дей
ността си като „Керемикс“ – ООД; дружеството се
управлява и представлява от двамата управители
Милко Колев Маринов и Даринка Илиева Игнатова
заедно и поотделно.
45312
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3200 от 12.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 715/90 промяна за „Хермес и Ко“ – ООД: за
личава като съдружник Йордан Цанков Йорданов.
48767
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3201
от 12.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 1627/90 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бор
1958“ – АД.
48768
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2661 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 1238/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория за първична извънболнична дентална
помощ – индивидуална практика – д-р Цветелина
Иванова“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ул. Шейново 9, вх. 1, ет. 5, с предмет
на дейност: оказване на първична извънболнична
дентална помощ като амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ по смисъла на
чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗЛЗ – индивидуална
практика. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветелина
Иванова Стоянова.
48769
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2507 от 21.IХ.2007 г. по ф.д.
№ 1140/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дима“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Русе, ул. Матей Попов 6, вх. 1, ет. 4, с предмет
на дейност: предприемаческа, посредническа и
комисионна дейност, посредническа дейност при
покупко-продажба на недвижими имоти, вътреш
но- и външнотърговска дейност, импорт, експорт,
търговия в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, консултантски и куриерски ус
луги, търговско посредничество и представителство
(без процесуално представителство), сметосъбиране,
сметоизвозване, туризъм в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, пре
воз на пътници и товари в страната и в чужбина,
рекламна дейност, покупка на стоки и други вещи
в страната и в чужбина с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Маргита Димитрова Стефанова и Димитър
Малчев Генчев и се управлява и представлява от
управителя Маргита Димитрова Стефанова.
48770
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2509 от 21.IХ.2007 г. по ф.д.
№ 1142/2007 дружество с ограничена отговорност
„Релакс – 07“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Ганчо Карамаждраков 2, вх. 1,
ет. 7, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, внос и износ, ресторантьорство,
хотелиерство, туристически, рекламни и инфор
мационни услуги, разкриване и експлоатация на
заведения за обществено хранене и търговия и на
магазини за хранителни и промишлени стоки, коз
метични услуги, масаж, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физи
чески и юридически лица в страната и в чужбина,
строителна и строително-ремонтна дейност. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Диана Цончева Дочева и Петър
Димитров Петров и се управлява и представлява
от управителя Диана Цончева Дочева.
48771
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2510 от 21.IХ.2007 г. по ф.д.
№ 1144/2007 дружество с ограничена отговорност
„Риъл истеит – Русе“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Антим I № 7, вх. 3,
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ет. 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия (сделки) с недвижими имоти в страната
и в чужбина чрез разкриване на агенции, произ
водство, преустройство, ремонт и поддръжка на
поднадзорни съоръжения, изготвяне на техническа
документация и паспорти на съоръжения с повишена
опасност, всякакви инженерно-технически услуги,
международен и вътрешен туризъм, туроператорска
и турагентска дейност, производство – промишлено
и селскостопанско, вътрешна и външна търговия,
реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни
сделки с промишлени, хранителни и селскостопан
ски продукти, търговско посредничество, агентство
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, строителство и
строително-ремонтна дейност, ресторантьорство,
обществено хранене, фризьорство, транспорт, пре
воз на пътници и товари в страната и в чужбина,
спедиторска дейност, вътрешна и външна търговия
с алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн и
тютюневи изделия, петрол и петролни продукти,
проектиране, разработване, ремонт, сервиз, плас
мент и реекспорт на програмни продукти, оказион
и антиквариат, автомонтьорство, таксиметрова
дейност, вътрешна и външна търговия с автомо
били и резервни части – нови и втора употреба,
охранителна дейност – лична (персонална) охрана
на физически лица, охрана на ценни пратки и това
ри, охрана на обекти на железопътния транспорт,
охрана на имущество на физически и юридически
лица, на сгради, помещения и стопански обекти,
охрана с помощта на сигнално-известителна техника,
преводи и курсове по чужди езици. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Златка Иванова Йорданова, Даниела
Йорданова Вачева и Тодор Трифонов Койнов и се
управлява и представлява от управителя Златка
Иванова Йорданова.
48772
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2537 от 24.IХ.2007 г. по ф.д.
№ 1145/2007 дружество с ограничена отговорност
„Неос груп“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ул. Любен Каравелов 3, вх. 1, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: търговско представителство
в страната и в чужбина, посредничество и покупкопродажба на недвижими имоти, комисионна дейност,
реклама, информационни програми, импресарски,
маркетинг, мениджмънт и консултантски услуги,
преводаческа дейност, производство и разпростра
нение на произведения на изкуството, разработка,
внедряване и продажба на компютърни (електронни)
програми и технологии, застрахователна дейност,
проектиране, дизайн и изпълнение на интериори за
частни домове и обществени пространства, пред
лагане на дребни и едри финансово-осигурителни
продукти, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Мишел Роберт
Корабов Ботала и Боряна Любомирова Корабова
Ботала Бюскалия, които го управляват и предста
вляват заедно и поотделно.
48773
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2538 от 15.IХ.2007 г. по ф.д.
№ 1146/2007 дружество с ограничена отговорност
„Гестс пропърти България“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22,
с предмет на дейност: производство, преработка и
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търговия със селскостопански продукти, вътрешнои външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, по
купка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, лизингови сделки, научно-развойна, изсле
дователска и внедрителска дейност, маркетингова,
рекламна и информационна дейност, сделки с ин
телектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Джон Алън Гест и Сюзън
Маргърет Крофт и се управлява и представлява от
управителя Джон Алън Гест.
48774
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2540 от 15.ІХ.2007 г. по ф.д.
№ 1148/2007 дружество с ограничена отговорност „И
енд Ай холдингс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, с предмет
на дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външно
търговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, ли
зингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуал
на собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Айрин Лайнс и Едуърд
Лайнс, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
48801
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2666 от 8.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1244/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вероника и В“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Църковна независи
мост 33, вх. 1, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
производство на стоки за населението и бита с цел
продажба, търговия на едро и дребно с промишлени
и хранителни стоки в страната и в чужбина, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, комиси
онна и пласментно-снабдителска дейност, търговско
представителство и посредничество, откриване на
работилници за услуги и производство на стоки за
продажба, откриване на магазини за продажба на
стоки, на селскостопански произведения, плодове,
зеленчуци, оказион, антиквариат, отдаване на вещи
под наем, външноикономическа дейност, импорт,
експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната
и в чужбина, фризьорство, козметика, маникюр,
педикюр, бръснарство, конфекция – шев и кройка,
бутик, шивашки услуги, ръчно и машинно плетиво,
шев и продажба на гоблени в страната и в чужбина,
строителство, строително-ремонтни, строителномонтажни, тапетаджийство, бояджийство, монтажни
дейности, енергетични услуги, монтаж и поддържане
на машини и съоръжения, цялостен ремонт на авто
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мобили, автотенекеджийски и бояджийски услуги,
магазини за авточасти, преработване, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, яйца, мляко,
мандра, плодове, зеленчуци, живи животни, мед и
пчелни продукти, семена, луковици, цветя, билки,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, таксиметрова дейност, ор
ганизиране на учебни курсове за водачи на МПС,
ресторантьорство и хотелиерство, рекламни услуги,
вътрешен и международен туризъм, производство на
филми, видео-, звукозаписи и видеоклуб, продажба
и отдаване под наем на касети, експлоатация на
забавни, спортни, детски, механични, електронни
и други игри, машинописни и копирни услуги,
административни и финансово-счетоводни услуги,
експлоатация на заведения за кафе-аперитиви, ска
ра, чай, сокове, пиво, безалкохолни и алкохолни
напитки, бързи закуски, сандвичи, цигари, тестени,
сладкарски и млечни изделия, снекбар, коктейлбар,
механа, сделки с валута, с недвижими имоти и
движими вещи, валутно бюро, всякакви услуги за
населението и всякакви дейности, разрешени със
законите на страната, с изключение на тези, които
изискват предварителен лиценз, като цялата дейност
на дружеството ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ларина
Виктория Евгениевна.
48802
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2715 от 4.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1202/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стеми“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление Русе, ул. Петрич 3, с предмет на
дейност: строителство и ремонт на сгради, покупкопродажба и посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, изграждане и експлоатация
на спортно-възстановителни комплекси, органи
зиране на екскурзии – групови и индивидуална, в
страната и в чужбина, производство и изкупуване
на селскостопанска продукция и нейната преработ
ка, бартерни сделки, реклама и дизайн, търговска,
инвестиционна, развойна и посредническа дейност,
външна и вътрешна търговия в левове и чужда валута
(по установения ред), експорт, импорт, реекспорт,
пласмент, инженеринг и снабдителски дейности,
таксиметрови услуги със свои и наети автомобили,
авторемонтна и куриерска дейност, ресторантьор
ство и хотелиерство, търговия с кафе, алкохолни
и безалкохолни напитки, хранителни стоки, стоки
за бита, строителството, резервни машинни части,
отдаване на имоти и вещи под наем, строителномонтажни работи, изкопи, зидаро-мазачески, фаянс,
мозайки и ел. инсталации, поставяне на дограми,
стъклопоставяне, дърворезба, железарски услуги,
откриване на железарски цехове, производство на
облекла и шивашки услуги, фирмени, бутик и ока
зионни магазини с продажба на всякаква мъжка,
дамска и детска конфекция, амбулантна търговия,
търговия и други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милена Георгиева Вълчева.
48803
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2605 от 18.ІХ.2007 г. по ф.д.
№ 1177/2007 дружество с ограничена отговорност
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„Леден свят“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Борисова 81, вх. Г, ет. 6, с
предмет на дейност: търговия със стоки и услуги,
организиране и провеждане на детски забавления
и атракционни спортни събития, както и всякакви
други дейности, разрешени със закон. Дружество
то е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Владимир Дилянов Пенчев и Бойко
Петков Петков, който го управлява и представлява.
48804
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. № 13882/2005 вписа промени за
„Профиклийн“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бл. 130, вх. А, ет. 4, ап. 11; вписва
промени в учредителния акт.
48001
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. № 5305/2005 вписа промени за
„Синектик“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Виктория Георгиева Иванова
на „Хедж инвестмънт България“ – ЕАД; заличава
като едноличен собственик Виктория Георгие
ва Иванова; вписва като едноличен собственик
„Хедж инвестмънт България“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 16294/2007); вписва промени в учредителния акт
на дружеството.
48002
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4320/2005 вписа промени за „Хатем
Сюлейман“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 35
дружествени дяла от Фейсал Талал Абдул Джабар
на Ахмед Хамди Талеб и 15 дружествени дяла на На
сир Мохамед Салех-Сайд; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Фейсал Талал
Абдул Джабар; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Ха
тем Сюлейман“ – ООД; вписва като съдружници
Ахмед Хамди Талеб и Насир Мохамед Салех-Сайд;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 80, ет. 4, ап. 9;
вписва промяна в предмета на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външна и вътрешна търговия, комисионни,
спедиционни, складови и лизингови сделки, превоз,
хотелиерство, ресторантьорство, международен и
вътрешен туризъм, внос, износ, реекспорт, издателска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; дружеството се управлява и представлява от
Ахмед Хамди Талеб; вписва нов дружествен договор.
48003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17628/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Стил – ДМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Лерин,
бл. 53, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с всички стоки, незабранени
от законодателството, търговско представителство
и посредничество, рек ламни, информационни,
програмни услуги, проектантска дейност и услуги,
както и всички други дейности със стоки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мария Петрова Евтимова,
която го управлява и представлява.
48004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17091/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Беги
нер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. При
рода 3, вх. Б, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, про
изводство на стоки с цел продажба, услуги в сферата
на общественото хранене, ресторантьорска и хоте
лиерска дейност, търговия, транспортни и сервизни
услуги, комисионна, консигнационна и търговска
дейност, бартерна, лизингова и спедиционна дей
ност, търговско посредничество и представителство,
внос и износ, външнотърговска дейност, рекламна
и издателска дейност, организиране на екскурзии
в страната и в чужбина, производство и продажба
на разрешена селскостопанска продукция, външна
търговия, външноикономическа дейност по целия
предмет на дейност, както и всякакви други дейности
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Румен Славов
Кадиев, който го управлява и представлява.
48005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17422/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Кира“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Триадица“, кв. Иван Вазов, бул.
Витоша 182, ет. 12, ап. 42, с предмет на дейност:
инвестиционна дейност, консултантски услуги,
изграждане на жилищни и обществени сгради,
търговия със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, търгов
ско представителство и посредничество, складови
и комисионни сделки, хотелиерство, маркетинг,
рекламна дейност, организация на производството
и обзавеждане на жилищни сгради, вили, админи
стративни сгради и отдаването им под наем, както
и свързаните съпътстващи и обслужващи дейности,
строително-ремонтна дейност, всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кирил Теофилов Кирилов,
който го управлява и представлява.
48006
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17027/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Юли и Рони“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Банкя“, гр. Банкя, ул. Христо Смирненски 20, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
екзотични плодове и зеленчуци, хранителни про
дукти и стоки за бита, внос и износ на екзотични
плодове и зеленчуци, вътрешна и външна търго
вия, производство и продажба на стоки и услуги,
мениджмънт на строителството, инженерингова
дейност, консултантска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско предста
вителство, покупко-продажба и посредничество при
търговия с недвижими имоти, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, рекламна, транспортна и
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спедиторска дейност, преводна и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Вероника Кирова
Живкова и Юлиян Тодоров Каменов и се управля
ва и представлява от Вероника Кирова Живкова.
48007
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15395/98 вписа промяна за „Солвекс тур
инвест“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
от 700 000 лв. на 1 050 000 лв.
48008
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по
ф.д. № 9450/98 вписа прехвърляне на предприятието
на „НИПО – Снежанка Спасова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„НИПО“ – ООД (рег. по ф.д. № 13279/2007).
48009
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. по
ф.д. № 5075/99 вписа промени за „Алгед“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 69,
вх. Б, ет. 4, ап. 12; вписва нов учредителен акт.
48010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17079/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Медикотехническа лаборатория Крисдент – 84“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. Ал. Пушкин 122, с предмет на дей
ност: специфични медико-технически дейности,
предписани от лекар или стоматолог, за производство
на специализирани медицински и помощни сред
ства, търговски сделки, свързани с осъществяването
на специализирана зъботехническа дейност, друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Кристиян Томов Боянов, който го управлява и
представлява.
48066
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17351/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Николо
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин“, бл. 718, вх. В,
ет. 5, ап. 82, с предмет на дейност: производство и
ремонт на мебели, външно- и вътрешнотърговска
дейност със стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантска дейност, пътнически
и товарни транспортни услуги, комисионерство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Николай Стоилов Михайлов, който го управлява
и представлява.
48067
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17267/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Ай Ви Ай парт
нърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Бъкстон, ул. Майстор
Миленко Радомирец 6, ап. 3, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт,
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импорт, реекспорт, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, посредничество, консултантски и правни ус
луги, рекламни, информационни, програмни услуги,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, вътрешен и международен
туризъм, строеж, покупка и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба, отдаване под наем,
лизинг, откриване на ресторанти, заведения за об
ществено хранене и магазини, сделки с благородни
метали, сребро и скъпоценни камъни от местно
производство и от внос, часовници, парфюми,
сделки с чуждестранна валута по занятие, дейност
като обменно бюро, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, маркетингово проучване
и посредничество, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Валери Любенов
Стаменов и Ива Атанасова Атанасова и се управля
ва и представлява от Валери Любенов Стаменов.
48068
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1734/2007 вписа промени за „Евробул
холдинг“ – АД: вписва промени в устава на друже
ството, приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 2.Х.2007 г.; вписва промяна в адреса
на управление – София, ул. Христо Белчев 8, ет. 4;
вписва промяна на вида на акциите на дружеството
от поименни акции на безналични акции; вписва
увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв.
на 75 000 лв., разпределен в 75 000 обикновени
поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв., чрез издаване на нови
25 000 обикновени поименни безналични акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв.; зали
чава като член на съвета на директорите Тихомир
Господинов Господинов; вписва като член на съвета
на директорите Веселин Александров Захариев.
48069
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17397/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кати
ка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 105, вх. Г,
ет. 7, ап. 97, с предмет на дейност: таксиметро
ва дейност, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, рес
торантьорски, туристически, рекламни, информа
ционни, 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 Ангел Симеонов Христов,
който го управлява и представлява.
48070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17199/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Пипъл ейджън
си“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Криволак
16 – 18, ет. 2, ап. 4А, с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, ре
кламна, издателска, консултантско-информационна,
програмна, импресарска дейност, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, консигнаци
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онна, складова и лизингова дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, производство и продажба на
селскостопанска продукция от растителен и живо
тински произход в страната и в чужбина, внос на
автомобили и резервни части, продажба на алкохол и
безалкохолни напитки, хранителни стоки, вестници
и списания, поддържане на магазини и търговски
обекти, извършване на строителна дейност, спорт,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Първанов
Николов и Милен Кирилов Танев и се управлява и
представлява от Кирил Първанов Николов.
48071
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2158/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Хлебни
изделия – Ботунец“ – АД.
48072
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 2158/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Хлебни
изделия – Ботунец“ – АД.
48073
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17229/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Петър Емс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ж.к. Зона Б-18, бл. 10, ет. 5, ап. 27, с
предмет на дейност: застрахователна дейност, сче
товодни услуги и консултации, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посредни
чество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Петър Емануилов Суванджиев и Сто
янина Петрова Суванджиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
48294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16927/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Милк технолъ
джи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 19, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: изкупуване, съхраняване,
обработка и търговия с мляко, вътрешно- и външно
търговска дейност с мляко, развиване, внедряване
и трансфер на съвременни технологии, ноу-хау и
на оборудване в производството и преработката
на мляко и млечни произведения, инженерингова
дейност в предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, търговско представителство и по
средничество на български и чуждестранни тър
говски фирми и предприятия, работещи в областта
на млекопроизводството и млекопреработването, и
търговия с млечни продукти и храни, комисионни
сделки, превози, складови и лизингови сделки,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина,
вкл. внос и износ на стоки, покупка и продажба на
стоки от всякакъв вид, строителство, обзавеждане
и продажба на недвижими имоти, сделки с инте
лектуална собственост, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, както и всякакви
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дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници „Норд инвестмънт Инк“, САЩ, представля
вано от Стоян Стайков Стайков, и Петър Стефанов
Чеканьов и се управлява и представлява от Петър
Стефанов Чеканьов и Кирил Христов Димитров
заедно и поотделно.
48295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17282/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Мар
тина – стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
ул. Бор 34, с предмет на дейност: дърводелски ус
луги, изработка на мебели и артикули, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба, продажба на
стоки от собствено производство, търговско пред
ставителство и посредничество, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба,
строително-ремонтни дейности, консултантски ус
луги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Стефанов Стефанов,
който го управлява и представлява.
48296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17511/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Лумекс
трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Младост“, ж.к. Младост 2,
бл. 243, вх. 1, ап. 6, с предмет на дейност: всякаква
търговска дейност на едро и дребно (внос, износ и
реекспорт), маркетинг, мениджмънт и комуникация,
представителство, посредничество, комисионерство
и агентство на местни и чуждестранни физиче
ски и юридически лица в страната и в чужбина,
т у рист и ческа, п роизводст вена, т ранспорт на и
спедиторска дейност, рекламно-информационна
и консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валерия Райкова Кирова,
която го управлява и представлява.
48297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17179/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Екомебел кон
султ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 30А,
вх. 2, ап. 58, с предмет на дейност: покупка на
стоки, мебели и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, тър
говско представителство и посредничество, произ
водствена, комисионна, рекламна, информационна,
предприемаческа, консултантска, външнотърговска
дейност, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни услуги и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христина Иванова Нико
лова, която го управлява и представлява.
48298
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17274/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кавера лайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Оборище“, бул. Княз Дондуков 82 – 82а, ет. 1, с
предмет на дейност: придобиване, управление и
експлоатация на недвижимости и други сделки с
тях, вкл. отдаване под наем и продажба и права
върху тях, строителство, инвеститорски контрол,
реконструкции, ремонтни и строителни услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг услуги,
продажби на едро и дребно, транспортни услуги,
както и сделки с финансови активи за своя сметка
и други търговски сделки, незабранени със закон,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Светослав Ангелов Илиев и Вероника Григориева
Владимирова, която го управлява и представлява.
48299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17377/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ка
Ен Ка строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля
2, бл. 244, вх. Г, ет. 5, ап. 84, с предмет на дейност:
финансови и данъчни консултации, счетоводна
дейност, счетоводни услуги, одит, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по Закона за
счетоводството, строителство, ремонт на сгради,
търговия, представителство на български и чужде
странни физически и юридически лица и всякаква
друга дейност и услуги, които са разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Камен Златков Чакъров, който го управлява и
представлява.
48300
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 5684/2007 вписва промени за „С ту С
трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружест
вени дяла от Стамат Спиридонов Радев на Стефано
Тици; заличава като съдружник и управител Стамат
Спиридонов Радев; дружеството продължава дей
ността си като „С ту С трейд“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Стефано Тици, който ще
управлява и представлява дружеството; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 9;
вписва учредителен акт.
48248
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8478/95 вписва промени за „Норд“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 5 032 000 лв.
на 7 032 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
48249
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8478/95 вписва промени за „Норд“ – ООД:
вписва увеличение на капитала от 7 032 000 лв.
на 9 032 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
48250
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 11397/97 вписва промени за „Ема
мед – 97“ – ООД: премества адреса на управление в
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 507,
вх. 3; заличава като управител Ангел Светославов
Цветков; вписва като управители Димитър Васи
лев Василев, Любен Борисов Пъдевски и Георги
Димитров Владимиров, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно.
48251
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 193 ТЗ с решение от 24.ІХ.2007 г.
по ф.д. № 9970/97 вписва промени за „Мюзик фе
шън“ – ООД: допълва решението си от 25.VІІ.2007 г.
за „Мюзик фешън“ – ООД, в частта за промяна на
седалището и адреса на управление, които да се
четат „София, район „Оборище“, ул. Поп Богомил 9“.
48252
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8096/97 вписва промени за „Джи Ес Джи
и фемили“ – ООД: вписва промяна в личните дан
ни на съдружника Мурадян Анаит Карапетовна на
Мурадян Анахит.
48253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф.д. № 15535/99 вписва промени за
„Имо – реал“ – ЕООД: заличава като управител
Илия Стоянов Илиев; дружеството ще се управлява
и представлява от Николай Благоев Иванов.
48254
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 11180/99 вписва промени за „Пътконсулт
2000“ – ЕООД: вписва като управител Снежана
Недева Найденова; дружеството ще се управлява и
представлява от Снежана Недева Найденова; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
48255
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15043/2000 вписва промени за „Бета про
пърти“ – ЕООД: вписва като управител Атанасиос
Ефтимиопулос; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Александрос Папа
георгиу Пападопулос и Атанасиос Ефтимиопулос
заедно и поотделно.
48256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16957/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Онда техноло
гии“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон 57, с
предмет на дейност: изработване и продажба на
компютърни програмни продукти, персонализира
ни системи и мултимедия, консултантски услуги в
областта на информационните технологии, интер
нет и електронна търговия, професионален уеб и
графичен дизайн, хостинг, хаузинг, проектиране на
локални и географски мрежи, както и на системи за
видеонаблюдение, продажба и сервиз на персонални
компютри, периферни устройства и компоненти,
резервни части и аксесоари, сателитна техника,
цифрови приемници, модули за достъп и антени,
асемблиране и компютърни конфигурации, мрежи
и сървъри, комплексно техническо обслужване на
компютърни системи, мрежи, персонални компют
ри и офис оборудване, компютърна профилактика,
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сервиз на софтуерни проблеми, вкл. през интернет,
всякаква друга дейност в страната и в чужбина,
върху която няма ограничения или забрани от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентина
Николаева Бевакуа и Антонио Бевакуа, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
48315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17254/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Дигалакис
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Средец“, ул. Съборна 2А,
ет. 4, с предмет на дейност: производство, покуп
ко-продажба на луксозни кожени стоки и дрехи на
едро и дребно, посредничество при осъществяване
на търговска дейност в страната и в чужбина за
продажба на едро и дребно на луксозни кожени
стоки, както и всякаква друга дейност, незабране
на със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „А.В. Дигалакис“ А.Е.Е., и се управлява
и представлява от управителя Антониос Дигалакис
и Андроники Арифаки поотделно.
48316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16365/2007 вписа промяна за „Блянкар
БГ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Русе, ул. Тулча 15, в София, район
„Искър“, ул. 5004 № 6.
48317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16938/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Си енд Ар Инс лими
тед“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Борово 52, ет. 7,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обрабо
тен или преработен вид, хотелиерски, програмни,
импресарски услуги, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собстве
ност, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякаква друга
дейност, която е в съответствие със закона. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Карл Стюърт Инс и Розмари
Франсес Инс и се управлява и представлява от
Карл Стюърт Инс.
48318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16213/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Денил фешън
хаус“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Цар Освободител 10, с предмет на
дейност: менажиране и управление на недвижими
имоти, посредничество при сделки с недвижими
имоти, придобиване и управление, наемане и отда
ване под наем на имоти, жилищни сгради, складови
и други площи, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговска дейност в областта на дизайнерски и
рекламни услуги, услуги, свързани с недвижими
имоти и други услуги, търговия в страната и в
чужбина, импорт, експорт и реекспорт на стоки
и суровини, търговско представителство, посред
ничество и агентство на местни и чуждестранни
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лица в страната и в чужбина, посредничество при
сключване на сделки, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност и стоков контрол,
мениджмънт, консултантски услуги, маркетинг и
реклама, транспортна дейност и услуги, проектиране,
строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, турис
тически, рекламни, информационни, програмни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Младен Петров
Арабаджиев и Емил Петров Арабаджиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
48319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16830/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Пауъруил
интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Любен
Каравелов 53, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
производство и търговия с подемно-транспортни
машини, автоматизирани системи и резервни
части за тях с цел продажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, внос и износ на
стоки, както и всякакви други търговски сделки и
дейности, незабранени със закон (след получаване
на необходимите лицензи или разрешения, когато
такива се изискват от закона). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хак Фунг Ченг, който го
управлява и представлява.
48320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17524/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Булметстийл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Мадрид 52, ет. 3, ап. 5, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с черни
метали, спедиционни, превозни и складови сделки,
инженерингова дейност, посредничество и агент
ство на чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Людмила Банева Стане
ва и Зоя Драгомирова Крумова и се управлява и
представлява от Ангел Павлов Георгиев.
48321
Софийският градски 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. № 5044/2007 вписва промени
за „Сити риълти“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Катерина Василева Каце
ва-Младенова на Йоел Вайс, 17 дружествени дяла
от Катерина Василева Кацева-Младенова на Рон
Вайс и 17 дружествени дяла от Катерина Василева
Кацева-Младенова на Рон Бен Йосеф; заличава
като едноличен собственик на капитала и управи
тел Катерина Василева Кацева-Младенова; вписва
като съдружници Рон Бен Йосеф, Рон Вайс и Йоел
Вайс; дружеството продължава дейността си като
„Сити риълти“ – ООД; вписва като управител Рон
Бен Йосеф, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
48322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17607/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „С.С. ин
вестмънтс България“ – ЕООД, със седалище и адрес
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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,
дистрибуторство, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, внос и износ на продукти на хранително-вкусо
вата промишленост, покупка и производство на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален и
преработен вид, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия
с твърди и течни горива, с резервни части – нови
и втора употреба, с торове и фитофармацевтични
препарати, със скрап от черни и цветни метали, с
вторични суровини – хартия, PVC, стъкло, мета
ли, производство на екобрикети и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Костакис Христу, който го
управлява и представлява.
48323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16909/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Балкани транс
тур“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 8,
вх. 2, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: туристи
чески и хотелиерски услуги и дейности, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантска дейност,
сделки с недвижими имоти, покупко-продажба, по
средничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, рекламни, информационни услуги, вътрешна
и външна търговия, лизингова и спедиционна дей
ност, както и всякаква друга дейност, позволена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Румен Иванов
Вълчев и Лъчезар Борисов Попов и се управлява
и представлява от Румен Иванов Вълчев.
48324
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8450/2000 вписва промени за „Син
гер – България“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление: София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 47, ет. 1; вписва прехвърляне на 30 дружест
вени дяла от Василиос Константинос Веланис на
Георгиос Василиос Веланис; вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Михаил Георгиос Констан
тинидис на Георгиос Василиос Веланис; заличава
като съдружници Василиос Константинос Веланис
и Михаил Георгиос Константинидис; заличава
като управители Василиос Константинос Веланис
и Михаил Георгиос Константинидис; дружеството
се управлява и представлява от управителя Геор
гиос Василиос Веланис; вписва промяна в личните
данни на съдружника Василиос Георгиос Веланис;
вписва нов дружествен договор.
48325
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. № 7560/2000 вписва промени за „Амбула
тория за извънболнична специализирана меди
цинска помощ – медицински център „Леонардо да
Винчи“ – ООД: заличава като управител Антони
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Славчов Стоянов; вписва като управител Таня
Стоянова Цанкова, която управлява и представлява
дружеството.
48326
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11794/99 вписва промени за „Ес енд
Ес“ – ООД: заличава като съдружник Илия Ду
ролойков; вписва като съдружник Иван Симеонов
Георгиев; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла
от Илия Дуролойков на Иван Симеонов Георгиев.
48327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 12491/2007 вписва промени
за „Айк – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Емил Крумов Кирилов на
Мирослав Илиев Илиев; заличава като едноличен
собственик и управител Емил Крумов Кирилов;
вписва като едноличен собственик и управител
Мирослав Илиев Илиев; дружеството се управлява
и представлява от Мирослав Илиев Илиев; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 44А, вх. 1, ет. 15,
ап. 75; вписва нов учредителен акт.
48328
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5783/96 вписва прехвърляне на предпри
ятието на ЕТ „Консулт – 96 – Койчо Иванов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Контрол консулт – 96“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 7312/2004).
48329
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4205/95 вписва промени за „Пауър парт
нер“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружест
вени дяла, съставляващи 100 % от капитала на
дружеството, от „Три Джей“ – ООД, на „Три Джей
технолоджис“ – ООД; заличава като едноличен
собственик „Три Джей“ – ООД; вписва като едно
личен собственик „Три Джей технолоджис“ – ООД;
вписва нов учредителен акт.
48330
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 6908/93 за вписване на промени по пар
тидата на „Астарта финис“ – ООД: заличава израза
„вписва нов дружествен договор“ и на негово място
вписва израза „вписва изменение на дружествения
договор“.
48331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 11333/93
вписва прекратяване на „София – комерс – кон
султ – 656“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Красно село“, ул. Димо
Хаджидимов 39, и го обявява в ликвидация; вписва
като ликвидатор Кръстьо Константинов Кацков и
определя срок за ликвидацията 8 месеца.
48332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 9475/2003 вписва промени
за „Голд коуст“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала „Сигма кепитъл менидж
мънт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4821/2003); вписва
прехвърляне на 500 дружествени дяла от „Сигма
кепитъл мениджмънт“ – ЕООД, представлявано
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от Веселин Божидаров Данев, на „Сигма кепитъл
интернешънъл мениджмънт лимитид“; вписва като
едноличен собственик на капитала „Сигма кепитал
интернешънъл мениджмънт лимитид“, Британски
Вирджински острови, рег. № 519909, сграда „Ситко“,
Уикхамс Кей, Роуд Таун Тортола; заличава като
управител Стефан Петков Петков; вписва като
управител Румен Коев Христов; дружеството се
управлява и представлява от Румен Коев Христов;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
48333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1606/2003 вписва промени
за „Съни – 2003“ – ЕООД: вписва промяна в ад
реса на управление, както следва – София, район
„Слатина“, ул. Георги Минчев 38, вх. А (партер),
магазин № 2; вписва промяна на предмета на дей
ност, както следва: консултантска дейност, устни и
писмени преводи и услуги във връзка с легализация
на документи, производство и търговия на едро и
дребно със стоки от всякакъв вид, разрешени от
законодателството, внос и износ на стоки и услуги
от всякакъв вид, с изключение на забранените от
закона, посредническа, търговска и пласментна
дейност на посочените стоки и услуги, маркетингова
дейност, покупко-продажба на всякакви вещи – дви
жими и недвижими, отдаване на вещи под наем,
вкл. отдаване на обекти под аренда, извършване
на бартерни операции, търговско представителство,
посредническа, комисионна, спедиторска, лицен
зионна дейност, митническо представителство,
посредничество и агентство (след получаване на
необходимите разрешителни за тази дейност), ту
ристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги,
рекламна дейност, външноикономическа дейност
във връзка с посочения предмет на дейност, вся
каква друга дейност, незабранена със закон; вписва
промени в учредителния акт.
48334
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 362/2003 вписва промени за „Славчо
Пенкьовски“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Славчо Стоянов Пенкьов
ски; вписва като едноличен собственик и управител
Рада Йоргова Пенкьовска, наследница на Славчо
Стоянов Пенкьовски; вписва нов учредителен акт.
48335
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. № 4143/2003 вписва промени за „Ди Ес – ден
тал – амбулатория за извънболнична първична
медицинска помощ – групова практика за първична
медицинска помощ – стоматологична“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „Ди Ес – ден
тал – амбулатория за извънболнична първична
медицинска помощ – групова практика за първична
медицинска помощ – стоматологична“ – ООД, на
„Ди Ес – дентал – амбулатория за извънболнична
първична медицинска помощ – групова практика за
първична медицинска помощ – дентална“ – ООД.
48336
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4496/2004 вписва промени за „Бояна
трейдинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Здравка Владкова Михалкова
на Цветан Георгиев Спасов; заличава като едно
личен собственик Здравка Владкова Михалкова;
вписва като едноличен собственик Цветан Георгиев
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Спасов; заличава като управител Здравка Владкова
Михалкова; вписва като управител Цветан Георгиев
Спасов; вписва нов устав.
48337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4041/2004 вписва промени за „Юнайтед
хелткеър България“ – ЕАД: заличава като член на
съвета на директорите Кирко Димитров Кирков;
вписва като член на съвета на директорите Динко
Младенов Господинов; вписва като изпълнителен
директор Илиан Георгиев Григоров, който пред
ставлява дружеството.
48338
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. № 13727/2004 вписва промени за „Бест
мобили“ – ООД: вписва промяна в имената и
личните данни на съдружниците, както следва:
Мурат Алпарслан Гюкче да се чете „Гюкче Мурат
Алпарслан“, Садик Фират Екшиогуларъ да се чете
„Екшиогуларъ Садик Фират“; вписва прехвърляне
на 18 дружествени дяла от Стоян Ружинов Борисов
на Екшиогуларъ Садик Фират; вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Николай Ружинов Бо
рисов на Гюкче Мурат Алпарслан; заличава като
съдружници и управители Стоян Ружинов Борисов
и Николай Ружинов Борисов; вписва като управите
ли Гюкче Мурат Алпарслан и Екшиогуларъ Садик
Фират; дружеството се управлява и представлява
от Гюкче Мурат Алпарслан и Екшиогуларъ Садик
Фират заедно и поотделно.
48339
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11759/2004 вписва промени за „Юнан
груп – 2004“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дру
жествени дяла от Джехад Мохаммад Хасан Хаттаб
на Джони Юнан Крето; заличава като съдружник
Джехад Мохаммад Хасан Хаттаб; вписва изменения
в дружествения договор.
48340
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1478/2004 вписва промени за „Вест – обо
рот“ – ЕООД: вписва преместване на адреса на
управление в София, ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. 5,
ет. 4, ап. 11; вписва промяна в учредителния акт.
48341
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. № 10762/2007 вписва промени за „Валвист
комерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 120 дру
жествени дяла от Александр Иванович Подорожный
на Алексей Сергеевич Волчек; вписва прехвърляне
на 120 дружествени дяла от Вячеслав Александро
вич Подорожный на Алексей Сергеевич Волчек;
заличава като съдружници Александр Иванович
Подорожный и Вячеслав Александрович Подорож
ный; вписва като съдружник Алексей Сергеевич
Волчек; вписва промени в дружествения договор.
48342
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9038/2007 вписва промени за „ВТИ Варна
трейд инвест“ – ООД: заличава като управители
Хенри Вилхелм Кьотер и Пламен Спасов Илчев;
вписва като управители Хенинг Егерс, Томас Фине
и Вилхелм Велнер; дружеството се управлява и

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

представлява винаги съвместно от всеки двама от
управителите Хенинг Егерс, Томас Фине и Вилхелм
Велнер; вписва промени в дружествения договор.
48343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 4836/2007 вписва промени
за „М техник“ – ООД: вписва прехвърляне на 1980
дружествени дяла от Кирил Василев Паисиев на
„Минна компания“ – ЕООД; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Даниел Иванов Шопов
на „Минна компания“ – ЕООД; заличава като
съдружник и управител Кирил Василев Паисиев;
заличава като съдружник Даниел Иванов Шопов;
дружеството продължава дейността си като ед
нолично дружество с ограничена отговорност „М
техник“ – ЕООД; вписва промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Връбница“,
Индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 6;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Минна компания“ – ЕООД; вписва като упра
вител Никифор Исталиянов Вангелов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
48344
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. № 9778/2007 вписва промени
за „Етерно“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Триадица“, местност
Кръстова вада, бул. Черни връх 160; вписва нов
учредителен акт (устав) на дружеството.
48345
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. № 5091/20 07 вписва промени за „А М
болт“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени
дяла от Андре Геблер на Огнян Кирилов Медаров;
вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла от
Андре Геблер на Белин Марков Белев; вписва като
съдружници Белин Марков Белев и Огнян Кирилов
Медаров; вписва промени в дружествения договор.
48346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10568/2007 вписва промени за „Дирент
а кар“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Камелия Василева Стефовска; вписва
като член на съвета на директорите Марина Петкова
Кипрова; дружеството е със съвет на директорите в
състав: Димитриос Апостолус Ромпополус, Димитра
Николаос Толика и Марина Петкова Кипрова и се
представлява от председателя на съвета на дирек
торите Димитриос Апостолус Ромпополус – нео
граничено и самостоятелно, а от изпълнителния
директор Димитра Николаос Толика и члена на
съвета на директорите Марина Петкова Кипрова
за сделки до 200 000 лв. – само заедно.
48347
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15867/2006 вписва промени за „АБВ
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 435
дружествени дяла от „Вато 2002“ – ООД, на „Нове
интернал“ – ООД; вписва прехвърляне на 55 дру
жествени дяла от „Вато 2002“ – ООД, на „Стил
инженеринг 2000“ – АД; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Филип Петров Стоянов на
„Стил инженеринг 2000“ – АД; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Филип Петров Стоянов на
„Детерминант“ – ЕООД; заличава като съдружници
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„Вато 2002“ – ООД, и Филип Петров Стоянов; впис
ва като съдружници „Нове интернал“ – ООД, „Стил
инженеринг 2000“ – АД, и „Детерминант“ – ЕООД;
заличава като управител Филип Петров Стоянов;
вписва като управител Мирослав А лександров
Илиев; дружеството се управлява и представлява от
управителя Мирослав Александров Илиев; вписва
промени в дружествения договор.
48348
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16431/2006 вписва промени за „Ивопиа
но“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Ивайло Димитров Иванов на Теодор Николов
Левтеров; вписва като съдружник Теодор Николов
Левтеров; вписва промяна на наименованието от
„Ивопиано“ – ЕООД, на „Акустико“ – ООД; друже
ството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Акустико“ – ООД; вписва
нов дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Ивайло Димитров Иванов.
48349
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8469/2006 вписва промени за „Росита
трейдинг“ – ООД: заличава като управител Ро
сица Николова Ангелова; вписва като управител
Андриан Мирославов Ангелов, който управлява и
представлява дружеството.
48350
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14781/2006 вписва промени за „Агро
вин“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Студент
ски“, ул. Проф. Христо Вакарелски 12, вх. Б, ет. 4,
ап. 12Д; вписва промяна на наименованието от
„Агровин“ – ЕООД, на „Агробилд 7“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
48351
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. № 7114/2003 вписва промени за „Вока – кон
султ“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Емил Георгиев Дърев на Делян Иванов
Иванов; вписва като съдружник Делян Иванов
Иванов; заличава като съдружник и управител Емил
Георгиев Дърев; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Красимир Демостенов
Киряков; вписва нов дружествен договор.
48352
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по
ф.д. № 9785/2003 вписва промени за „Ти Би Ай Еф
България“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
от 7 000 000 лв. на 16 000 000 лв. чрез издаване на
нови 9000 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в
устава, приети с решение на едноличния собственик
от 26.Х.2007 г.; вписва промяна във фамилното име
на члена на съвета на директорите Моника Христова
Христова, както следва: „Моника Христова Кунева“.
48353
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. № 4828/2003 вписва промени за „Радио
компания Си.Джей“ – ООД: вписва прехвърляне
на 12 дружествени дяла от Марчела Симеонова
Димитрова на „Кемютек трейдинг лимитид“; впис
ва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Петър
Коев Коев на „Кемютек трейдинг лимитид“; вписва
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прехвърляне на 9 дружествени дяла от Петър Коев
Коев на „Р1“ – ООД; вписва прехвърляне на 4 дру
жествени дяла от Марчела Симеонова Димитрова на
„Р1“ – ООД; заличава като съдружници Петър Коев
Коев и Марчела Симеонова Димитрова; вписва като
съдружници „Кемютек трейдинг лимитид“, Кипър,
Никозия, рег. под № 128658, и „Р1“ – ООД (рег. по
ф.д. № 898/2006); дружеството ще се управлява и
представлява от Васил Димитров Димитров; вписва
нов дружествен договор.
48354
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2102/2003 вписва промени за „Групова
практика за първична извънболнична стоматоло
гична помощ Джиджо“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Групова практика за пър
вична извънболнична стоматологична помощ Джи
джо“ – ООД, на „Групова практика за първична
извънболнична дентална помощ Джиджо“ – ООД;
вписва промени в дружествения договор.
48355
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. № 10953/96 вписва промени за „Вини
бул“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Биковский Дмитро на Иван Николаев Стан
чев; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Николай Григориевич Луцик на Иван Николаев
Станчев; вписва прехвърляне на 49 дружествени
дяла от Елена Николаевна Луцик на Иван Ни
колаев Станчев; заличава като съдружник Елена
Николаевна Луцик; заличава като съдружник и
управител Николай Григориевич Луцик; заличава
като съдружник Биковский Дмитро; дружеството
продължава дейността си като еднолично друже
ство с ограничена отговорност „Винибул“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Иван Николаев Станчев, който управлява
и представлява дружеството.
48371
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2040/95 вписва прехвърляне на предпри
ятието на ЕТ „Лион – Кирил Соколов – Зорница
Соколова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Зорница Мариянова
Соколова на Кирил Мариянов Соколов и го вписва
като едноличен търговец с фирма „Лион – Кирил
Соколов“.
48372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8396/94 вписва промени за „Мултифорс
А.С.“ – ООД: вписва прехвърляне на 90 дружест
вени дяла от Станимир Димитров Пеев на Магда
лена Емилова Пеева; заличава като съдружник
и управител Станимир Димитров Пеев; вписва
като управител Магдалена Емилова Пеева; друже
ството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мултифорс
А.С.“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала
е Магдалена Емилова Пеева, която управлява и
представлява дружеството; вписва учредителен акт
на дружеството.
48373
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 1.ХI.2007 г. допуска прилагането в тър
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говския регистър по ф.д. № 12892/94 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Би
Ел Агро“ – АД.
48374
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 21546/94 вписва прехвърляне на пред
приятието на ЕТ „Теодора Мойнова“ (рег. по ф.д.
№ 16056/92) като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Бул Джи“ – ЕООД.
48375
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 16761/94 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Пини – Д“ – ЕООД.
48376
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 2.VII.2007 г. по
ф.д. № 10281/94 вписва прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Партньор – Тодор Спасов – Райна
Спасова – Христо Спасов“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Партньор
къмпани“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 9292/2007).
48377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 24905/93 вписва промени за „Ей Ай Джи
България застрахователно и презастрахователно
дружество“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите Бенгт Ленарт Вестергрен; вписва
като член на съвета на директорите Бистра Анге
лова Василева.
48378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 273, а л. 1 ТЗ с решение от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 25034/93 вписва заличава
нето на „СИМ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Емил
Марков, бл. 26, вх. Б, ап. 29.
48379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 18314/97 вписва промени за „А. Же.
Ес. България“ – ЕООД: заличава като управител
Сирил Жерар Пюш; дружеството се управлява и
представлява от Ели Ален Тайеб.
48380
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. № 3125/93 вписва промени за „Интер
Лукс – С“ – ООД: вписва промяна на наимено
ванието от „Интер Лукс – С“ – ООД, на „Интер
техника“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
48381
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 10.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 30377/92 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Инком“ – АД.
48382
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. № 9565/2001 вписва промени за „Полли
М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла, представляващи целия дружествен капитал
на „Полли М“ – ЕООД, от Иван Петков Панамски
на Милен Петков Гьоков; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Иван Петков
Панамски; вписва като едноличен собственик на
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капитала и управител Милен Петков Гьоков; вписва
преместване на седалището и адреса на управление
в София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 28,
вх. Е, ап. 140; вписва нов учредителен акт; друже
ството се управлява и представлява от управителя
Милен Петков Гьоков.
48383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8838/2002 вписва промени за „Юлита
2002“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Борка Петрова Малинова; вписва като
член на съвета на директорите Васил Илиев Дойчев.
48384
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. № 5993/2002 вписва промени за „Холидей
клуб“ – ООД: заличава като съдружник и управи
тел Василиос Врионис; вписва поемане дяловете на
Василиос Врионис в размер 3700 лв. от законния
му наследник Евангелос Врионис; вписва прехвър
ляне на 5 дружествени дяла от Виолета Антовска
на Евангелос Врионис; вписва като съдружник и
управител Евангелос Врионис; вписва промяна на
предмета на дейност: туроператорска и туристи
ческа агентска дейност и продажба на стоки от
собствено производство; дружеството се управлява
и представлява от Евангелос Врионис; вписва нов
дружествен договор.
48385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16904/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Еридан компа
ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Бигла 6, ет. 3, ап. 5,
с предмет на дейност: производствена дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, вътреш
на и външна търговия, внос, износ и реекспорт на
стоки, строителна дейност, транспортна дейност,
пътнически и товарни услуги в страната и в чужбина,
административни, счетоводни и други услуги, сделки
с недвижими имоти, рекламна дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Едуард Ражбилович Захаряев и Анар
Елчин Аглъй Ашуров и се управлява и представлява
от управителя Андрей Емилов Марков.
48406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17193/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Солар агро“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел 2, бл. 17, вх. Д, ет. 8, ап. 129, с предмет на
дейност: производство, изкупуване, преработка
и продажба на всички видове селскостопанска
продукция, вкл. цветарство и търговия с цветя,
производство и търговия с всички видове храни
телни стоки, вкл. сладкарски, хлебарски, млечни
и месни продукти, търговия (внос и износ), вкл.
на консигнация, оказион и комисионна търговия,
кафе, ресторант и бар, производство и търговия с
облицовъчни строителни изделия, вкл. от флотиран
бетон, транспортна и превозна дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всички дейности освен заб
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ранените със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иван Николов Тончев,
който го управлява и представлява.
48407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17464/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Нич
ката“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 10Е,
вх. Б, ет. 2, ап. 37, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни сто
ки, кафе-аперитив, ресторантьорство, проектиране,
инвестиции и строителство на обекти – жилищни,
търговски и промишлени сгради, покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем на жи
лищни, търговски и складови помещения, транс
портна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Георгиев Захариев,
който го управлява и представлява.
48408
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16571/2007 вписва промени за „А енд П
консулт“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Красно село“, бул. Цар
Борис III № 93 – 95, вх. Б, ет. 6, ап. 13.
48409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17236/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Брозиг
дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев
61, ет. 1, ап. 16, с предмет на дейност: проектиране
на сгради, изработване на строителни конструк
ции, устройствени схеми и планове, консултантски
услуги в сферата на инженеринговата дейност и
дизайна, с изключение на строителство, строително
предприемачество и търговия с недвижими имоти,
организиране и провеждане на начално и продъл
жаващо професионално обучение за придобиване на
различни степени на професионална квалификация,
организиране и провеждане на курсове, търговия на
едро и дребно, внос и износ на стоки и продукция
и всички други дейности и услуги, които по обем
и предмет изискват да се водят по търговски начин
и не са изрично забранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Михаил
Бруно Брозиг, който го управлява и представлява.
48410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17490/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Иванов и Цонев“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Овча купел“, кв. Горна баня, ул. Еделвайс
24, с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хоте
лиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки, строителни и стро
ително-ремонтни дейности и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ници Валери Огнянов Цонев и Бойко Стефанов
Иванов и се управлява и представлява от Валери
Огнянов Цонев.
48411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17051/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Оги – нет
02“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул.
Софийски герой, бл. 25, вх. А, партер, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, рес
торантьорски, туристически, рекламни, информа
ционни, 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 Боян Николов Кирилов,
който го управлява и представлява.
48412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17279/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Ната – ВК“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Г,
бл. 14, вх. Е, ап. 162, с предмет на дейност: търго
вия на дребно с лекарствени продукти, съхранение,
приготвяне, опаковане, контролиране, даване на
консултации, отпускане по лекарско предписание и
без лекарско предписание на разрешени за употреба
в страната лекарствени продукти, както и храни
телни добавки, козметични и санитарно-хигиенни
средства по списък, определен от министъра на
здравеопазването. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Вера Иванова Иванова,
която го управлява и представлява.
48413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17453/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Колега“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 116,
вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговия
с всякакви стоки, консултантска, посредническа и
комисионна дейност, търговско представителство
и посредничество, както и всички други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Димитър Александров Димитров и Боян
Венелинов Захариев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17526/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Блек сий
Уейвс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, бул. България 102, ет. 2,
офис 22, с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, строителство, външна и вътрешна търговска
дейност, консултантски услуги, внос и износ, реекс
порт, спедиция и транспорт, отдаване под наем на
сгради, съоръжения и машини, ресторантьорство и
хотелиерство, както и други спомагателни дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
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собственик на капитала „Суис Риъл Естейт Ин
тернешенъл Холдинг“ – АД, Швайцария, фирм.
№ СН-320.3.058.188-0, и се управлява и представлява
от Динко Христов Христов.
48415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17390/2007 вписва в търговския регистър дружес
тво с ограничена отговорност „Уеб стар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Черни връх 1 – 3, ет. 3, с предмет на
дейност: предоставяне на интернет услуги, предос
тавяне на медийно съдържание по електронен път,
изработване и поддръжка на интернет страници,
хостинг, информационна, програмна дейност, внос
и износ на стоки, консултантски услуги, всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Нет инфо.БГ“ – АД (рег. по ф.д.
№ 11168/99), и Николай Георгиев Пресолски, който
го управлява и представлява.
48416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12846/2007 вписва промени за „Валениус
Вилхелмзен лоджистикс България“ – ЕООД: вписва
промяна в адреса на управление от ул. Г. Бенков
ски 6 на ул. Оборище 1, вх. Б, ет. 2, ап. 3; вписва
актуализиран устав на дружеството.
48417
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5113/2007 вписва промени за „Исто Льо
мер“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление в София, район „Витоша“,
кв. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 127; вписва
промени в учредителния акт.
48418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16827/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Теос
В“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл. 54,
вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: сделки с не
движими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки
с интелектуална собственост, комисионна дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Теодора Руменова Бакалова, която го
управлява и представлява.
48419
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17447/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Гиа 3 консул
тинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Фредерик
Жолио-Кюри, бл. 81, ет. 1, ап. 2, с предмет на дей
ност: преводи от български език на чужди езици и
от чужди езици на български език (преводаческа
дейност), вкл. устни и писмени преводи, администра
тивно-правни услуги, анализ на нормативната рамка,
изготвяне на необходимите документи, предоставяне
на консултантски услуги в сферата на търговията,
търговско представителство и посредничество, мар
кетинг, проучване на пазара, проучване и търсене на
публични и частни партньорства с цел реализиране
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на бизнесинициативи, оперативни контакти, съдей
ствие при осъществяване на контакти с държавни и
общински служби, органи, институции, с медиите
и др., организиране на семинари и уъркшопове на
различни теми, организиране на курсове за пови
шаване на квалификацията и професионалните
умения, организиране на семинари и курсове с цел
ориентиране в европейските механизми за развитие
на бизнесинициативи в частния сектор, подпома
гане при участие в проекти, обществени поръчки,
търгове и др., управление и сделки с недвижими
имоти, управление на дружества и ръководене на
търговски и други дейности, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андра
Толомели, Георги Светославов Илиев и Йонка Да
мянова Дамянова и се управлява и представлява
от Андра Толомели и Георги Светославов Илиев
заедно и поотделно.
48420
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17623/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лаборатоар
Биодерма България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Цар
Освободител 10, ет. 3, с предмет на дейност: про
изводство, маркетинг, разпространение и продажба
на дерматологични и други козметични продукти,
които не са лекарства или лекарствени продукти,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон, като ако за съответната дейност се изисква
лиценз или разрешение, тя се осъществява от дру
жеството след получаване на съответния лиценз
или разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 255 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Лаборатоар Биодерма“ – ООД, Франция,
рег. № 387 496 821, и се управлява и представлява
от управителя Жан-Ив Пол Етиен Демот.
48421
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г. по
ф.д. № 13875/2007 вписва промени за „Европа лайн
груп“ – АД: вписва промяна във вида на акциите
на безналични; вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
1.ХI.2007 г.
48422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17385/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Аксънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсад
ника, бл. 23, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност:
реклама, маркетинг, мениджмънт, вътрешна и
външна търговско-икономическа дейност, прево
дачески услуги, разкриване на магазинна мрежа за
продажба на хранителни стоки, промишлени стоки
местно производство и вносни такива, заведения
за обществено хранене, кафетерии, производство
и продажба на безалкохолни напитки, продажба
на алкохолни напитки, тютюневи изделия, хоте
лиерство, ресторантьорство, туристическа дейност
в страната и в чужбина, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Анелия Спиридонова
Милкова, която го управлява и представлява.
48423
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17559/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Тоди
мекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон 54, ет. 6,
ап. 23, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, посреднически и комисионерски услу
ги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки, вътрешен и международен туризъм, ресто
рантьорство, хотелиерство, както и извършване на
всякакъв вид дейности, пряко или косвено свързани
с изброените, търговски по смисъла на чл. 1, ал. 1
ТЗ, при спазване на установения в законодателството
режим за съответната дейност и незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Петър Красимиров Тодоров, който го
управлява и представлява.
48424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15760/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Солайрис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Бачо Киро 20, с предмет на дейност:
производство и инсталация на слънчеви системи
за отопление и производство на ел. енергия, по
купка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица и
дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване и ноу-хау, туристически,
туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресто
рантьорство, консултантски, маркетингови и инже
нерингови сделки. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Еон“ – АД
(рег. по ф.д. № 10155/2006), „Ирис – Д“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 27779/93), и се управлява и пред
ставлява от Лъчезар Иванов Киселков и Димитър
Диханов Церов заедно и поотделно.
48425
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17353/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Вас
кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 805, вх. Б,
ет. 9, ап. 52, с предмет на дейност: автомонтьорство и
автосервиз, пътна помощ, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, туристическа и туроператорска
дейност, всички видове услуги за населението, про
изводство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско пред
ставителство, агентство и посредничество, вътрешна
и външна търговия, всякаква разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Васил Стоянов Савов,
който го управлява и представлява.
48426

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 17521/2007 вписва промяна за „Нитрон“ – ЕООД,
във връзка с постановено решение на Пазарджишкия
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Панагюрище, област Пазарджик,
ул. Ген. Дендевил 69, в София, район „Овча купел“,
кв. Овча купел, ул. Калояново 14.
48427
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17255/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Даниелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, търговски и
административен комплекс „Силвър център“, тър
говски обект 32, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, консултантски услуги, мениджмънт
и маркетинг, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Даниел Стефанов Димитров, който го
управлява и представлява.
48428
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10 01/93 вписва промени за „Евро 
сет“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, ул. Йордан Йовков 7, бл. 8, вх. Б,
магазин 1; вписва нов дружествен договор.
48429
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. № 21015/94 вписва промени за „Мулти
сат – ТВ“ – ООД (в ликвидация): заличава като
съдружник и ликвидатор Антон Йорданов Йорданов;
заличава като съдружник Ваклин Атанасов Стой
новски; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Ваклин Атанасов Стойновски на Руси Добринов
Русев; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мултисат – ТВ“ – ЕООД (в ликвидация); вписва
като едноличен собственик на капитала Руси До
бринов Русев; вписва преместване на седалището
и адреса на управление от ж.к. Бъкстон, бл. 22,
ет. 8, в район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 33А;
вписва като ликвидатор Руси Добринов Русев; вписва
срок за ликвидацията 6 месеца считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“.
48430
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. № 1380/2005 вписва промени за „Улпия
турс“ – ООД: вписва като съдружник и управител
Габриела Чавдарова Кънева; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Чавдар Стоянов Кънев
на Габриела Чавдарова Кънева; дружеството ще
се управлява и представлява от Чавдар Стоянов
Кънев, Мая Георгиева Кънева и Габриела Чавдарова
Кънева заедно и поотделно; вписва актуализиран
дружествен договор.
48431
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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. № 5148/2004 вписва промени за „Импакт – груп
04“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление от район „Слатина“, ул. Цве
тан Радославов 6, ет. 1, ап. 3, в район „Витоша“,
кв. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 98, ет. 2,
ап. Б4; вписва актуализиран дружествен договор.
48432
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. № 5363/20 04 вписва п ромени за „Ек
зист“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Силви Олегов Николаев на Антон Тодоров
Дончев; заличава като съдружник Силви Олегов
Николаев; вписва като съдружник Антон Тодоров
Дончев; вписва промени в дружествения договор.
48433
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. № 8420/2004 вписва промени за „Лайт
турс“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружест
вени дяла от Трендафил Петков Димитров и Филип
Трендафилов Димитров на „Ебонит лайт“ – ЕООД;
заличава като съдружници Трендафил Петков Ди
митров и Филип Трендафилов Димитров; вписва
като едноличен собственик „Ебонит лайт“ – ООД
(рег. по ф.д. № 11467/96); дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Лайт пропъртис“ – ЕООД;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, ж.к. Младост 1, ул. Григорий
Горбатенко 6, ет. 4; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Филип Трендафилов
Димитров.
48434
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5445/2004 вписва промени за „Ири – Да
1“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от
5000 лв. на 10 000 лв.; вписва като съдружни
ци Илия Илиев Томов и Екатерина Валериевна
Кряжева; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Ирида
дизайн“ – ООД.
48435
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6226/2004 вписва промени за „Ес Ел Ес
Пи“ – ООД: вписва промяна в седалището и адреса
на управление – София, район „Лозенец“, ул. Виш
нева 22, ет. 2, ап. 2; вписва нов дружествен договор
48436
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10240/2003 вписва промени за „Глаксо
смитклайн“ – ЕООД: вписва изменения в учреди
телния акт на дружеството.
48437
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12711/2003 вписва промени за „Веди
филм“ – ООД: заличава като управител Павел
Василев Веселинов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Татяна Ботева Мало;
вписва нов дружествен договор – устав.
48438
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 1629/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Хлебни
изделия – Лозенец“ – АД.
48439
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 1629/97 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Хлебни
изделия – Лозенец“ – АД.
48440
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 7772/2002 вписва
прекратяване на „София резиденс“ – ООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Ханс Йоахим
Фолерт и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
48441
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. № 9317/2002 вписва промени
за „Омега – агро“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление в София,
бул. Тотлебен 34, ет. 2, офис 7; вписва нов учре
дителен акт.
48442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 11045/99 вписва промени
за „СИТ – 1“ – ООД: вписва прехвърляне на 46
дружествени дяла от Ивелин Александров Тодоров
на „ИАТ“ – ООД: заличава като съдружник Иве
лин Александров Тодоров; вписва като съдружник
„ИАТ“ – ООД (рег. по ф.д. № 12504/2005); вписва
изменен и допълнен дружествен договор.
48443
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5149/97 вписва промени за „Евроле
гал“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Владимир Евтимов Зарков на Спас Руменов
Спасов; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Трифон Генчев Грудев на Спас Руменов
Спасов; заличава като съдружници Трифон Генчев
Грудев и Владимир Евтимов Зарков; заличава като
управител Анастасия Руменова Русева; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евролегал“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Спас Руменов Спасов; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 7, вх. Д, ап. 94;
дружеството се управлява и представлява от управи
теля Спас Руменов Спасов; вписва учредителен акт.
48444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 10817/95
вписва прекратяване на „Експертни бизнес систе
ми“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 356,
вх. 2, ет. 7, ап. 18, и го обявява в ликвидация;
вписва като ликвидатор Мила Климентова Назъ
рова; определя едногодишен срок за ликвидацията.
48445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17579/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Премиум кон
султ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 69,
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вх. 5, ет. 8, ап. 118, с предмет на дейност: покуп
ка 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, хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопреде
лен срок, с капитал 15 000 лв., със съдружници
Антоанета Димитрова Бебенова-Койчева, Димчо
Тодоров Вълчев и Александър Ценков Георгиев и се
управлява и представлява от Антоанета Димитрова
Бебенова-Койчева.
48446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16664/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Аркс груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Въз
раждане“, ул. Странджа 88 – 90, офис 1, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строително-монтажна и ремонтна
дейност, търговско представителство и посредни
чество, комисионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, търговия на едро и дребно,
отдаване на вещи под наем, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Венцислав Петров Станчев, Станислав Петров
Станчев, Лилян Бориславов Лилянов, Светослав
Каменов Петков и Георги Сашков Младенов и се
управлява и представлява от Венцислав Петров
Станчев.
48447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17294/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „РМВ стайл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Морени 12, с предмет на дейност:
производство и търговия с корпусна мебел, изра
ботка и монтаж на дограма, метални конструкции,
строителна и ремонтна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, покупко-продажба на стоки или други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство,
ресторантьорство и хотелиерство, спедиционна,
складова, лизингова, маркетингова, комисионна
дейност, счетоводни услуги, консултантска дейност,
всякакви други стопански дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Марио Чавдаров
Марков, Росен Симеонов Гьорев и Неда Алексан
дрова Савова и се управлява и представлява от
Марио Чавдаров Марков, Росен Симеонов Гьорев
и Неда Александрова Савова заедно и поотделно.
48448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17375/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Вертиго
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07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53Е,
вх. В, ет. 7, 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, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лизингови сделки, сделки
с интелектуална собственост, външнотърговски
сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки в об
ластта на вътрешния и международния туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, т у ристическо
агентство и туроператорски сделки, рекламни и
рекламно-информационни сделки, сделки в об
ластта на вътрешния и международния транспорт
на физически лица и товари и в таксиметровия
транспорт, всякакви други незабранени със закон
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Александър Ставрев Петков, който го
управлява и представлява.
48449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17399/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Рицар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, бл. 33, вх. А,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: хотелиерство и
ресторантьорство (след получаване на съответното
разрешение), туроператорска и туристическа агент
ска дейност (след получаване на лиценз), произ
водство и покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в страната и в чужбина в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредни
чество на български и чуждестранни физически и
юридически лица, покупка на недвижими имоти,
строеж и обзавеждане на сгради с цел продажба,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
рекламна, информационна и импресарска дейност,
всички други разрешени със закон търговски дей
ности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стойко Димитров Робов
и Мария Цанкова Робова и се управлява и пред
ставлява от Мария Цанкова Робова.
48450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17227/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Деметра – В“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Козяк 1А, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, консултантски услуги, покупка,
проектиране, строителство, ремонт и обзавеж
дане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, всякакви други дейности и услуги по чл. 1
ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Панчев Панчев,
Паунка Георгиева Борисова и Валентин Маринов
Минев и се управлява и представлява от Васил
Панчев Панчев.
48451
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17308/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Дени
фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 119,
вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: продажба
на лекарствени продукти на дребно. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Деница Ивано
ва Стефанова, която го управлява и представлява.
48452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17433/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Миладжо
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Мадрид 58, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и продажба на стоки
от собствено производство, външнотърговска дей
ност, търговско представителство, посредничество
и агентство, консултантски услуги, лизингова и
инженерингова дейност, международен и вътрешен
туризъм, международен транспорт, предприемаче
ство и сделки с недвижими имоти, комисионна
търговия, рекламна дейност, счетоводни и правни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Михаил Михайлов Младжов, който го
управлява и представлява.
48453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17386/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Шарп
вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер
95 – 97, офис № 2Б, с предмет на дейност: покупкопродажба и отдаване под наем на недвижими имо
ти, управление, експлоатация и лизинг на същите,
спедиторска дейност, издателска, посредническа и
комисионерска дейност, оборудване и експлоатация
на свързаните с дейността магазини, предприятия
и заведения, предприемаческа дейност, представи
телство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, вътрешна и външна търговия,
всички други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Божимир Бонев Петровски, който го
управлява и представлява.
48454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 16084/99 вписва промени
за „М. Рикон“ – ЕООД: заличава като управител
Владимир Иванов Манчев; вписва като управител
Георги Николаев Лашков, който ще управлява и
представлява дружеството.
48455
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г. по
ф.д. № 3936/99 вписва промени за „Търговска бан
ка Д“ – АД: заличава като член на управителния
съвет Любомир Антонов Каримански; дружеството
ще се управлява от управителен съвет в състав:
Мюмтаз Малик Аъм – председател, Радка Бонева
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Никодимова и Румен Димитров Петров; дружеството
ще се представлява от следните трима членове на
управителния съвет колективно: Мюмтаз Малик
Аъм – председател, Радка Бонева Никодимова и
Румен Димитров Петров, или от двамата изпълни
телни директори съвместно: Мюмтаз Малик Аъм
и Радка Бонева Никодимова.
48456
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2491/96 вписва промени за „Рай Бау“ – ООД:
заличава като съдружник Виолета Славчева Рай
чева; вписва прехвърляне на 15 дружествени дяла
от Виолета Славчева Райчева на Николай Райчев
Райчев; вписва като съдружник Николай Райчев
Райчев; вписва нов дружествен договор.
48457
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 12.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 19986/95 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Агенция Стрела“ – ЕООД.
48458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8285/94 вписва промени за „Юнг“ – ООД:
заличава като управители Христофор Найденов
Найденов и Николай Пенев Пенев; вписва като
управители Иво Георгиев Георгиев и Тинка Ди
митрова Ангелова; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Иво Георгиев
Георгиев и Тинка Димитрова Ангелова заедно.
48459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 3871/94 вписва промени за
„Три Джей“ – ООД: вписва прехвърляне на 92 дру
жествени дяла от Йордан Петков Йорданов на „Три
Джей Технолоджис“ – ООД; вписва прехвърляне на
8 дружествени дяла от Яко Аврам Пилософ на „Три
Джей Технолоджис“ – ООД; заличава като съдруж
ници Яко Аврам Пилософ и Йордан Петков Йор
данов; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „Три
Джей“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Три Джей Технолоджис“ – ООД (рег.
по ф.д. № 7582/2000); дружеството се управлява и
представлява от управителя Йордан Петков Йор
данов; вписва учредителен акт.
48460
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 15155/94 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Буллог“ – ЕООД.
48461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17346/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Зооленд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Гео Милев 15, ет. 3, с предмет на
дейност: туроператорска дейност, хотелиерство,
търговска дейност в страната и в чужбина, посред
ническа дейност, търговия с недвижими имоти, внос,
износ, ноу-хау, отдаване на жилищни и нежилищни
площи под наем, транспортна дейност, производ
ство, изкупуване и търговия със селскостопанска
продукция, интернет, маркетинг, туристическа,
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строителна, транспортна, програмно-техническа,
всякаква друга дейност, позволена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв.,
със съдружници Илия Митков Митов, Запрян Нико
лов Христов, Гергана Вълчева Христова и Милена
Богданова Митова и се управлява и представлява
от Милена Богданова Митова.
48462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17724/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Трансреспект
С“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Левски, Зона Б-25,
вх. 5, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, посредническа
дейност, търговия с недвижими имоти, внос, износ,
ноу-хау, отдаване на жилищни и нежилищни площи
под наем, транспортна дейност, производство, изку
пуване и търговия със селскостопанска продукция,
интернет, маркетинг, туристическа, строителна,
транспортна, програмно-техническа и всякаква
друга дейност, позволена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Сашо Дими
тров Саздов, който го управлява и представлява.
48463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17826/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Абис
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Оборище“, ул. Стара планина
29, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: търговия с
недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем,
строителство, ремонтни дейности, консултантски и
рекламни услуги, внос и износ на стоки, търговия
на едро и дребно, транспортни услуги, спедиция и
превозваческа дейност, търговско представителство,
посредническа дейност, преводачески услуги, тури
зъм и ресторантьорство, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Светлана Иванова Баръмова,
която го управлява и представлява.
48464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17563/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Гравити
О“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Твърдишки проход
27, ет. 8, с предмет на дейност: маркетинг, реклама,
консултантски услуги, търговска продажба на стоки
от собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство,
лизинг, внос, 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 Боя Ангелова
Беровска, която го управлява и представлява.
48465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17691/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ра
дент“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Средец“, ул. Цар Иван Асен II № 57,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотъргов
ска дейност във всички форми и с всички стоки,
разрешени със закон, внос и износ, търговско
посредничество и представителство, комисионна
дейност, експлоатация на търговски обекти, както
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Николай Велинов Мартинов, който го
управлява и представлява.
48466
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6913/2007 вписва промени за „Ски про
пърти мениджмънт“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление от София,
район „Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза
9 – 11, ет. 5, офис 2А, в Банско, ул. Глазне 45.
48512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17496/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Естейт груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Охрид 27,
ап. 15, с предмет на дейност: покупко-продажба и
отдаване под наем на недвижимо имущество, тър
говско посредничество и консултантски услуги при
сделки с недвижими имоти, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, поддръжка и
озеленяване на градини, паркове към жилищни и
обществени сгради, вилни селища и др., покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, ре
кламни, информационни, програмни, импресарски
услуги и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Веселин Йорданов Александров, който
го управлява и представлява.
48513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16955/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „И – Лотос“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „По
дуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 94, вх. Е, ет. 6, ап. 16,
с предмет на дейност: придобиване и отдаване под
наем на недвижими имоти, администриране на
собствени и чужди недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия със стоки на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Емурла Кямилов Мю
мюнов и „И – сървиз“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от Емурла Кямилов Мюмюнов.
48514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17016/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Хелан
Ник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 64,
вх. Б, ет. 7, ап. 101, с предмет на дейност: импорт,
експорт, търговия с кафе, дистрибуция, монтаж
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и демонтаж на рекламни продукти, комисионна
и консигнационна търговия, бартерни операции,
спедиторска и транспортна дейност, внос-износ,
реекспорт, посредничество и търговско представи
телство, сделки в областта на авторското право с
обекти на интелектуалната и индустриалната соб
ственост, рекламна, консултантска, маркетингова и
издателска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, складова и
лизингова дейност, организиране на съвместни
производства, ресторантьорство, хотелиерство и
туризъм, друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Нико Димитров Тодоров, който го
управлява и представлява.
48515
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2134/2007 вписва промени за „Джоана
4“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на управле
ние – София, район „Изгрев“, ул. Райко Алексиев
40, бл. 215, ет. 8, ап. 24; вписва нов учредителен акт.
48516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4759/92 вписа промени за
„Контракс“ – ЕООД: вписва увеличение на капи
тала на дружеството от 5013 лв. на 100 000 лв.;
вписва нов устав на дружеството.
48526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14399/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Бей Кон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ул. Позитано 173, бл. 80, вх. Б, ап. 53,
с предмет на дейност: транспортни и таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, сервизно обслужване на леки и товарни
автомобили, пътна помощ, вътрешен и между
народен туризъм, вътрешна и външна търговия,
откриване и експлоатация на обекти в областта
на леката и хранително-вкусовата промишленост,
хотелиерство, ресторантьорство, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Иванов Димитров и Георги
Димитров Хлебаров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно.
48527
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16932/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Домейн Бойар интернешъ
нъл“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Златен рог 20 – 22, ет. 7,
с предмет на дейност: придобиване, управление и
продажба на недвижими имоти, машини и съоръ
жения, представляващи активи на предприятия от
винарската промишленост, изкупуване на грозде и
плодове, производство на вина, ракии, други ал
кохолни и безалкохолни напитки, селскостопанска
продукция, бутилиране, транспортни услуги, тър
говска дейност в страната и в чужбина и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., раз
пределен в 50 000 обикновени поименни налични
акции с право на глас с номинална и емисионна
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стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав:
Евгени Видинов Харамлийски, Маргарит Славов
Тодоров и Цанко Иванов Станчев, и се управля
ва и представлява от изпълнителните директори
Евгени Видинов Харамлийски и Маргарит Славов
Тодоров само заедно.
48528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17216/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стил – ПВ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 505, вх. 2, ап. 14,
с предмет на дейност: продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, търговия с недвижими
имоти, строителна и строително-ремонтна дейност
на сгради и съоръжения, вътрешно- и външнотър
говска дейност, транспортна и спедиторска дейност,
рекламна, комисионна, лицензионна, производстве
на дейност, реекспорт и бартер, както и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Илия
Стоянов Пейчев и Стоян Илиев Пейчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
48589
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16972/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„ТрансПетров“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 609, вх. Е, ап. 7, с предмет на дейност:
транспортна дейност, покупко-продажба на авточа
сти и аксесоари, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, покупко-продажба
на всякакви стоки, търговия и маркетинг, лизинг,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Васил
Кирилов Петров и се управлява и представлява от
управителя Васил Кирилов Петров и Елица Дими
трова Милева заедно и поотделно.
48590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16873/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Търново хоумс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. 11 август 1, ет. 1, с предмет на дей
ност: покупко-продажба на недвижими имоти с
цел препродажба, отдаване под наем или собствено
ползване, управление на недвижими имоти, строи
телство и строителни и монтажни дейности, импорт
и експорт, консултантски и посреднически услуги,
рекламна, транспортна дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съ
дружници Александрос Александру, Павлос Метис
и Петър Недялков Петров и се управлява и предста
влява от Александрос Александру и Павлос Метис.
48591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17046/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бул
трако Бояна“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон 40, с предмет на дейност: търговия, внос
и износ на транспортни средства и резервни части
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за тях, транспортна дейност, реклама, отдаване
под наем на МПС (рент-а-кар), сервиз и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., с ед
ноличен собственик на капитала „Бултрако“ – АД
(рег. по ф.д. № 13887/92 по описа на СГС), и се
управлява и представлява от управителите Миро
слав Боянов Томов и Костадин Петков Грозданов
заедно и поотделно.
48592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16760/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Лан
дарх – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 29, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
проектиране, проучване, технически надзор, кон
султантски услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство (без проце
суално), посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионни и сделки с интелектуална соб
ственост, придобиване, управление, експлоатация и
разпореждане с недвижими имоти, посредничество
при покупко-продажба на движими и недвижими
имоти и ограничени вещни права върху тях, както
и всякакви други сделки и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Маруся Йорданова Нокова, която го управлява и
представлява.
48593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17428/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Адам Чарлз Ис
тейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничест
во и агентство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туристически
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и
хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Джеймс Адам Кийбъл и Едуард Чарлз
Кийбъл и се управлява и представлява от Джеймс
Адам Кийбъл.
48594
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4745/2007 вписва промени за „Алпро
трейд“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 55 000 лв.; вписва
нов учредителен акт.
48595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16971/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Левин Мартил
България“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4,
бл. 443, вх. 3, ет. 4, ап. 53, с предмет на дейност:
внос и търговия със стоки, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с не
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определен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Гергана Веселинова Неделчева и Кристиян Иванов
Неделчев, който го управлява и представлява.
48596
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17143/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Инфинити инвестмънт
груп“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. Бор
6, с предмет на дейност: покупка, строеж или об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредничество при покупко-продажба на недви
жими имоти, строително-монтажни и ремонтни
дейности, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производствена и рекламна дейност, услуги,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и със специализирани камиони, превоз на пътници
и товари, туроператорска и туристическа агентска
дейност, консултантски услуги и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 5000 акции на приносител с номинална стойност
10 лв. всяка една, със съвет на директорите в със
тав: Велина Красимирова Новакова – председател
и изпълнителен директор, Елга Трифонова Велкова
и Матилда Максимова Кръстева-Копчева – замест
ник-председател, и се управлява и представлява
от председателя на СД и изпълнителен директор
Велина Красимирова Новакова.
48467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17136/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Сирени
ти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Банкя“, ул. Осогово 18, с предмет
на дейност: шивашки услуги, производство на об
лекла и други шивашки изделия, търговска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ирена Стефанова Желязкова, която го управлява
и представлява.
48468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17126/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Хемус
консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Дунав 34,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа с
цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни,
застрахователни сделки, банкови и валутни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, инженерингова
и строителна дейност, вкл. проектиране, изграждане
и инженеринг на строежи, проектиране, изпълнение
и инженеринг на отделни строителни и монтажни
работи, свързани с изграждането, реконструирането,
преустройването, поддържането, възстановяването
или рехабилитацията на сгради или строителни
съоръжения, проектиране, изпълнение и инжене
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ринг на дейности по изграждане на строеж като
предпроектно проучване, организация на строител
ството, доставка и монтаж на машини, съоръжения
и технологично оборудване, подготовка и въвеждане
на обекта в експлоатация, собственост, планиране и
инвестиции в областта на туризма, промишлеността
и енергетиката, външно- и вътрешнотърговска дей
ност, търговско представителство, посредничество
и агентство, брокерство, лизингова дейност, меж
дународен и вътрешен туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, транспортна, таксиметрова и спе
диционна дейност, консултантска дейност, сделки
с интелектуална собственост, както и всякакви
други дейности, разрешени със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стоян Проданов Иванов,
който го управлява и представлява.
48469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17663/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Кип – кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 340, вх. 1, ет. 7, ап. 92, с предмет на дейност:
внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на
технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, строителна,
конструкторска и транспортна дейност, туристи
ческа, рекламна и информационна дейност, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала Емил Ангелов Ангелов, който го управлява
и представлява.
48470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17263/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кокет
на“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Иван
Миланов 15, вх. 1, ет. 7, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, вкл. посредничество
при такива сделки, строително-предприемаческа
дейност, строителство и изграждане на жилищни и
нежилищни сгради или комплекси от такива сгради
с цел продажба или администриране, консултант
ски услуги в целия сектор на недвижими имоти,
търговия със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
външноикономическа дейност и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон и за които
се изисква водене по търговски начин, а когато
има изискване за съответно разрешение или ли
ценз – след снабдяване с такива. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милена Майска Рангелова,
която го управлява и представлява.
48471
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. № 14720/2007 вписва промени за „Амбассадор
Истейтс“ – ООД: вписва промяна на наименовани
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ето на съдружника „Аттика“ – ЕООД, на „Аттика
Ентърпрайзис“ – ООД (рег. по ф.д. № 15006/2007
по описа на СГС).
48472
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9927/2007 вписва промени за „Пексим
сълюшънс“ – ООД: вписва като прокурист Михаил
Петрески; дружеството ще се управлява и предста
влява от управителя Цветомир Ангелов Досков и
прокуриста Михаил Петрески заедно и поотделно.
48473
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. № 16351/2007 вписва промени за „Зетта
груп“ – ООД: допълва предмета на дейност с „пре
води от български език на чужди езици и от чужди
езици на български език, преводаческа дейност“;
вписва промени в дружествения договор.
48474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15020/2007 вписа промяна за „Раханджам.
БГ“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Варна в София, район „Слатина“,
ул. Велчо Атанасов 52, офис 3.
48475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17461/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мартиво“ – ООД, със се
далище и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 80, вх. А,
ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: реклама, внос и
износ на стоки, търговия, посредничество, предста
вителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мартин
Михайлов Бояджиев и Иво Емилов Иванов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
48476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16559/2007 вписа промяна за „Чайкафарма
висококачествените лекарства“ – АД: премества
седалището и адреса на управление от Варна, район
„Приморски“, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 1,
в София, район „Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1.
48477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17445/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Майомо“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Сла
тина“, ул. Христо Чернопеев 5, вх. А, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: разработване на софтуерни
продукти, развитие и поддръжка на интернет ба
зирани портали, консултантска дейност, търговска
дейност и всякаква друга дейност, разрешена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Бурянов Алексиев и Илиан Владимиров Милинов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
48478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17337/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Про
фон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна
1 част, бл. 20А, вх. 1, ет. 14, ап. 64, с предмет на
дейност: земеделска, консултантска, посредническа
дейност, покупка на промишлени стоки, стоки за
бита и други вещи с цел препродажба в първона
чален или обработен вид, внос и износ на стоки,
посредничество и агентство в полза на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви дейности, незабранени със закон,
а за дейностите, за които се изисква разрешение
(лиценз) – след издаването му от съответните ор
гани. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Фарие
Галиб Ахмед, който го управлява и представлява.
48479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 21180/93 вписва промени за „Финансова
къща Елит – И“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Ивайло Георгиев Маринов
и Николай Йорданов Банев; вписва като член на
съвета на директорите и председател на съвета на
директорите Славка Савова Савова; вписва като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор „Дарън Асет Мениджмънт“ – АД, Репу
блика Панама, представлявано от Виолета Иванова
Миндова; дружеството се представлява от изпълни
телния директор „Дарън Асет Мениджмънт“ – АД,
Република Панама, представлявано от Виолета
Иванова Миндова.
48480
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 23091/93 вписва прехвърляне на пред
приятие с фирма ЕТ „Полиграм – Адриана Ди
митрова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Адриана Методиева
Димитрова на Анастас Георгиев Камбуров и го
вписва като едноличен търговец с фирма „Поли
грам – Анастас Камбуров“ със седалище и адрес
на управление в София, район „Средец“, ул. Иван
Вазов 36, ет. 4, ап. 16.
48481
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15896/93 вписва промени за „Инвеста
кар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на всичките
100 дружествени дяла от Иван Христов Иванов на
Борис Павлов Петров; заличава като едноличен
собственик на капитала Иван Христов Иванов;
вписва като едноличен собственик на капитала
Борис Павлов Петров, който управлява и предста
влява дружеството.
48482
Софийският градски 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. № 12882/92 вписва промени за
„Рома инк“ – ООД: вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 113, ет. 5, ап. 18; допълва предмета на дей
ност със „стоков контрол (количествен и качествен)
на насипни, наливни и генерални товари, черни и
цветни метали и минерали, пробовземане, пробо
разработване, експертизи, аварийни констатации,
измерване на теглото на плавателен съд по негово
то газене (draft sarvey), калибровка на резервоари
съгласно ISO 7507-1, морски експертизи, уреждане
на рекламационни и регресивни искове; вписва
промени в дружествения договор.
48483
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3685/92 вписва промени за „Водоснаб
дяване и канализация“ – ЕООД: заличава като
управител Марин Енчев Маринов; вписва като
управител Георги Великов Карабашев.
48484
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 25869/91 вписва промени за „Бизнес иновационен
център – ИЗОТ“ – АД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Младост“, бул. Ца
риградско шосе 133; допълва предмета на дейност
с „оценяване на съответствието със съществените
изисквания към продуктите“; вписва промени в
устава на дружеството.
48485
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 25869/91 на проверения и при
ет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бизнес
иновационен център – ИЗОТ“ – АД.
48486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17593/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ви
тахоф – Катя Бачовска“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Връбница“,
с. Мрамор, ул. Захари Зограф 5, с предмет на дей
ност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Катя Петрова Бачовска, която го упра
влява и представлява.
48487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13313/2005 вписва промени за „Юнайтед
медия“ – АД: заличава като член на съвета на ди
ректорите и изпълнителен директор Стойчо Денев
Стоев; вписва като член на съвета на директорите
и изпълнителен директор Ина Иванова Гълъбова;
дружеството се представлява от председателя на
СД Иван Георгиев Агафонов и изпълнителния ди
ректор Ина Иванова Гълъбова заедно и поотделно.
48488
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 9994/2005 вписва промени за „Виталис ТВ“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Стойчо
Денев Стоев; вписва като член и председател на
съвета на директорите Иван Георгиев Агафонов;
дружеството се представлява от председателя на СД
Иван Георгиев Агафонов и изпълнителния директор
Магдалена Илиева Иванова заедно и поотделно.
48489
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 844/2006 вписва промени за „Вяра ТВ“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Елена Кирилова Найденова и Ивона Първанова
Агафонова; вписва като членове на съвета на ди
ректорите Александър Пламенов Шопов и Николай
Илиев Колев; вписва като председател на СД Бла
говест Димитров Белев; вписва като изпълнителен
директор Александър Пламенов Шопов; дружеството
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се представлява от председателя на СД Благовест
Димитров Белев и изпълнителния директор Алек
сандър Пламенов Шопов заедно и поотделно.
48490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16977/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „ИВ
транс – топ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Христо
Ботев 38Б, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складо
ви сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и извършването
на всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Петров Милчов, който го управлява
и представлява.
48491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17036/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Петро
Вам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул.
316 № 1, с предмет на дейност: производство и
търговия със стоки, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
външнотърговски сделки, консултантска дейност,
поддръжка на съоръжения и сгради, водеща до
намаляване на потреблението на електрическа и
топлинна енергия, всякаква друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Виолета Георгиева Ценова,
която го управлява и представлява.
48492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17109/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Пауър Макс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 200, вх. Г, ап. 1, с предмет на
дейност: производство и търговия със стоки за
бита на гражданите, промишлени изделия и хра
нителни продукти, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, транспортна и спе
диторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство
и туризъм, внос и износ, всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Евгени Банков Станчев,
който го управлява и представлява.
48493
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17950/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Перформанс капитал ме
ниджмънт“ – АД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Триадица“, бул. Витоша 52,
ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: продажби на
стоки – собствено производство, търговско пред
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ставителство и посредничество, търговска дейност
в страната и в чужбина, консултантски и други
услуги и всякаква друга стопанска дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
обикновени поименни акции с право на глас с но
минална стойност 1 лв. Дружеството е със съвет
на директорите от 3 членове и мандат три години
в състав: Димитър Андреев Христов – изпълни
телен директор, Камен Веселинов Диков и Георги
Михайлов Развигоров – председател. Дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Андреев Христов.
48494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17538/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ясен
91“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поля
на, ул. Златна Добруджа 13, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижимо имущество, стро
ителство, търговия и всички други позволени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 378 000 лв., внесен чрез непарична внос
ка – недвижим имот, съгласно експертиза, приета
с определение на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 2 състав, по дело № 552/2007. Едноличен
собственик на капитала е „Ясен 1“ – ООД. Друже
ството се управлява и представлява от управителя
Салвадор Владимиров Борисов.
48495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 6386/90 вписва промени за „Радио
ФМ – плюс“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Петър Евтимов Пунчев; вписва
намаляване броя на членовете на съвета на дирек
торите от 7 на 6 членове; вписва като председател
на съвета на директорите Пол Уилям Фидик и го
заличава като зам.-председател на съвета на ди
ректорите; вписва като зам.-председател на съвета
на директорите Елена Борисова Кискинова; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 20.IХ.2007 г.
48496
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9583/2005 вписва промени за „Денил
ВТ“ – ООД: вписва промяна в адреса на управле
ние – София, бул. Драган Цанков 12 – 16, ателие
4; вписва нов дружествен договор.
48497
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 713/2005 вписва
прекратяване на „Уайт флауър – 108“ – ЕООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Десислава
Димитрова Кечашка и срок за ликвидация 6 месеца.
48498
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. № 12460/2006 вписва промени за „СИД груп
2006“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Възраждане“, бул.
Македония 17, ет. 1, ап. 7, в район „Красно село“,
бул. Македония 17, ет. 1, ап. 7.
48499
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8490/2006 вписва промени за „Асос про

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

пърти България 2“ – ЕООД: вписва като управител
Атанасиос Ефтимиопулос; дружеството се упра
влява и представлява от Александрос Папагеоргиу
Пападопулос и Атанасиос Ефтимиопулос заедно и
поотделно.
48500
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6315/2006 вписва промени за „Асос про
пърти България 1“ – ЕООД: вписва като управител
Атанасиос Ефтимиопулос; дружеството ще се упра
влява и представлява от Атанасиос Ефтимиопулос
и Александрос Папагеоргиу Пападопулос заедно
и поотделно.
48501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 6096/2006 вписва промени
за „Сънспайс“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София, район
„Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 56, вх. Б,
ет. 3, ап. 10; вписва промени в учредителния акт.
48502
Софийският градски 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. № 6668/2006 вписва промени
за „Балекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Алпин – 2000“ – ЕООД, на
Борислав Ангелов Рангелов; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „БМ груп“ – ЕООД, на
Христо Иванов Христов; заличава като съдружници
„Алпин – 2000“ – ЕООД, и „БМ груп“ – ЕООД;
вписва като съдружници Христо Иванов Христов
и Борислав Ангелов Рангелов; дружеството ще се
управлява и представлява от Иван Христов Иванов
и Борислав Ангелов Рангелов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
48503
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 2278/2006 вписва
прекратяване на „Е пет ойл“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Симеоново, ул. Погледец 18, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Петър Георгиев Лашов
и определя срок за ликвидацията шест месеца.
48504
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. № 5603/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Успех“ – АД.
48505
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. № 5336/2007 вписва промени за „Евро Въл
пин“ – ООД: вписва прехвърляне на 85 дружествени
дяла от Надя Атанасова Костова на Петър Стефанов
Костов; заличава като съдружник и управител Надя
Атанасова Костова; вписва като управител Ивайло
Тодоров Иванов, който го управлява и представлява.
48506
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. № 1118/2007 вписва промени за „Интертрейд
07“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 302, магазин 1; вписва промени
в учредителния акт.
48507
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15139/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Рок
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Княгиня Косара 28,
ет. 1, с предмет на дейност: строителство и ремонт,
консултантска дейност в областта на строителство
то, инженеринг, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в страната и в чужбина, търгов
ско представителство и посредничество, всички
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Венелин Ва
силев Котов, който го управлява и представлява.
48508
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7584/2007 вписва промени за „Чуруксулу
транспорт България“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Възраждане“,
ул. Владайска 75, ет. 4, ап. 8; вписва като управи
тел Ферхат Карабаш; дружеството се управлява и
представлява от Сюлейман Чуруксулу и Ферхат
Карабаш заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
48509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15201/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Южен
двор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: производствена дейност,
производство и търговия с химически и металур
гични продукти, авторемонтни услуги, вътрешна
и външна търговия, внос, износ и реекспорт на
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, строителна
дейност, пътнически и товарни услуги в страната
и в чужбина, търговско представителство, посред
ничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти, рекламна дейност, обработване, гравиране
и търговия с ювелирни предмети и бижутерия и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Константин Игоревич Носков, който го управлява
и представлява.
48510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17024/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Пер
сонал консулт България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ж.к. Бъкстон, ул. Майор Горталов, бл. 31А, ет. 12,
ап. 50 – 51, с предмет на дейност: счетоводни услуги
и услуги, свързани с персонала и организацията на
труда на български фирми, производство и търговия
с всякакви стоки, за които няма законова забра
на, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
международен и вътрешен транспорт, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и импре
сарски услуги, консултантска дейност, лицензионни
сделки, други търговски дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Николай Петков Георгиев,
който го управлява и представлява.
48511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 4293/99 вписа
прекратяване на „Роял секюрити“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Владайска 39, и го обявява в ликвидация;
вписва като ликвидатор Кръстьо Константинов
Кацков и определя срок за ликвидацията 8 месеца.
48074
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. по
ф.д. № 705/2000 вписа промени за „Мелги“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ни
кола Стефанов Чакъров на „Фулмер линкс – Бълга
рия“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик
на капитала Никола Стефанов Чакъров; вписва
като едноличен собственик на капитала „Фулмер
линкс – България“ – ЕООД; вписва нов устав на
дружеството.
48075
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 12329/2001 на проверените и
приети годишни финансови отчети за 2003, 2004,
2005 и 2006 г. на „АКБ – Актив“ – АД.
48076
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф.д. № 12329/2001 вписа промени за „АКБ – Ак
тив“ – АД: заличава като представител на „Финан
сово индустриален концерн АКБ – Форес“ – ХАД,
Мария Николова Банева; вписва като представител
на „Финансово индустриален концерн АКБ – Фо
рес“ – Х А Д, Мари я Николаева Банева; за ли
чава като заместник-председател на съвета на
директорите „Финансово индустриален концерн
АКБ – Форес“ – Х АД; вписва като член и за
местник-председател на съвета на директорите
Мария Николова Банева; вписва като изпълнител
ни директори „Финансово индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД, представлявано от Мария
Николаева Банева, и „Партнърс комерс“ – ЕООД,
представлявано от Десислава Стойкова Дамянова;
дружеството се представлява от изпълнителните
директори Мария Николаева Банева и Десислава
Стойкова Дамянова само заедно.
48077
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 3066/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Нет
ФМ“ – ЕООД.
48078
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3911/2003 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Метагаз“ – АД.
48079
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 3911/2003 вписа промяна за „Метагаз“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

100 000 лв. на 800 000 лв. чрез издаване на нови
700 000 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв.
48080
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11380/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Фрам
билд“ – АД.
48081
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 11380/2003 вписа промени за „Фрам билд“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Мар
гарита Минкова Илиева; вписва като член на съвета
на директорите Младен Владимиров Германов.
48082
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17118/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Гранд пропърти къмпа
ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Андрей Николов 8, ет. 2,
ап. 26, с предмет на дейност: покупко-продажба,
поддръжка и управление на недвижими имоти, бро
керска и посредническа дейност, информационна,
вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт
и реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство,
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Ваня
Йовчева Кьосева, Надя Георгиева Александрова и
Иван Вълов Първанов и се управлява и предста
влява от Ваня Йовчева Кьосева и Надя Георгиева
Александрова заедно и поотделно.
48083
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16787/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „ДС груп 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Лидице 29, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: придобиване на интелектуална соб
ственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ и дистрибуция на стоки, предоставяне
на консултантски, рекламни, маркетингови, спеди
торски, транспортни, складови и лизингови услуги,
търговско представителство и посредничество, коми
сионерство, търговия с недвижими имоти, всякаква
друга разрешена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Даниел Николов Стойков и Александър
Пламенов Милчев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48084
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10321/2005 вписа промени за „Ем Сав
консулт трейд“ – ЕООД: вписва увеличение на ка
питала на дружеството от 5000 лв. на 200 500 лв.;
вписва промени в учредителния акт.
48085
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17010/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фронт руум“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Любен Каравелов 44, ет. 5, ап. 13, с
предмет на дейност: рекламна дейност, дизайн,
маркетинг, консултации, проучвания, организиране
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на събития, интернет реклама, изработка на сай
тове, услуги, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридиче
ски лица, консултантска и импресарска дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Елка Сергеева
Генова, Николай Христов Чакъров и Делчо Петков
Рашков и се управлява и представлява от Елка
Сергеева Генова.
48086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14624/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВМВ – енергия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Кремиковци“, с. Яна, ул. Стара планина 28, с пред
мет на дейност: проектиране, строеж и експлоата
ция на електро- и топлопроизводствени мощности,
използващи конвенционални и/или възобновяеми
енергийни източници, продажба на топлинна и
електрическа енергия на потребители (след полу
чаване на предвидените в нормативните актове
разрешения), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, превозна, хоте
лиерска, туристическа дейност, ресторантьорство,
производство и продажба на произведения за бита,
предприемачество и посредничество, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв.,
със съдружници Венелин Кирилов Венев, Димитър
Стоянов Милчев и Веселин Кирилов Стоичков и
се управлява и представлява от Веселин Кирилов
Стоичков.
48529
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1852/2007 вписа промени за „София
инвестмънтс“ – ООД: заличава като управител
Десислава Манолова Колчева-Кишева; дружеството
се управлява и представлява от Емануел Еллул.
48530
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14662/2007 вписа промени за „Асос ке
питъл адвайзърс България“ – ЕООД: вписва като
управител Атанасиос Ефтимиопулос; дружеството
ще се управлява и представлява от Атанасиос Ефти
миопулос и Александрос Папагеоргиу Пападопулос
заедно и поотделно.
48531
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. № 7467/2003 вписа промени за „Алфа ин
жинеринг“ – ЕООД: вписва промяна на наимено
ванието от „Алфа инжинеринг“ – ЕООД, на „Трас
груп“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Искър“, Гара Искър,
ул. 5004 № 5; вписва промени в учредителния акт.
48532
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 170/2003 вписа промени за „Булгарлизинг“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Дими
тър Николов Тадаръков; вписва като член на съвета
на директорите Димо Николов Тадаръков; друже
ството ще се управлява от съвет на директорите в
състав: Димо Николов Тадаръков – председател на
съвета на директорите и президент на дружеството,
Наталия Проданова Георгиева и Марта Дамянова
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Георгиева, и ще се представлява от председателя на
съвета на директорите и президент на дружеството
Димо Николов Тадаръков.
48533
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. № 2717/2002 вписа промени за „Мигел
Ем“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дру
жествени дяла от Миглена Веселинова Пушевска
на Веселин Стефанов Пушевски; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Миглена Веселинова Пушевска; вписва като едно
личен собственик на капитал и управител Веселин
Стефанов Пушевски; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Красно село“, ж.к.
Лагера, ул. Мокренски проход 7, ателие 1; друже
ството се управлява и представлява от Веселин
Стефанов Пушевски; вписва нов учредителен акт.
48534
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1698/2006 вписа промени за „Ви Джи
Ай“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени
дяла от Женя Иванова Янева на Осман Ибрахим;
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Вик
тория Федина Асенова на Осман Ибрахим; заличава
като съдружник и управител Виктория Федина
Асенова; заличава като управител Женя Иванова
Янева; вписва като съдружник и управител Осман
Ибрахим; вписва промяна в седалището и адреса
на управление – София, район „Надежда“, ул. П.
Панайотов 22; вписва промяна на наименованието
от „Ви Джи Ай“ – ООД, на „Сити лайт 07“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Осман Ибрахим; вписва нов дружествен договор.
48535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16920/2007 вписа промяна за „Дизайн
билд“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Пернишкия окръжен съд за промяна на седа
лището и адреса на управление от Перник, ул.
Юрий Гагарин 1, в София, район „Лозенец“, бул.
Арсеналски 11, ет. 3, ап. 4.
48536
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8825/2006 вписа промени за „Метахи
мик“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Янка Еленкова Кесаровска на Янко Стефков
Кесаровски; вписва като съдружник и управител
Янко Стефков Кесаровски.
48545
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. № 6879/2005 вписа промени за „Българска
рек ламна издателска агенци я – Бриа“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Владимир Христов Павлов на Жан Талмон; вписва
като съдружник и управител Жан Талмон; вписва
промяна на наименованието от „Българска рекламна
издателска агенция – Бриа“ – ООД, на „Праймскил
България“ – ООД; вписва нов дружествен дого
вор; дружеството се управлява и представлява от
Владимир Христов Павлов и Жан Талмон заедно
и поотделно.
48546
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9776/2005 вписа промени за „Актавис опе

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

рейшънс“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, ул. Ата
нас Дуков 29; вписва промени в учредителния акт.
48547
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 13723/2005 вписа промени за „Булпропърти.
нет“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 16 дружест
вени дяла от Анжело Петков Богоев на Пинхас
Менахем; вписва прехвърляне на 18 дружествени
дяла от Анжело Петков Богоев на Веселин Пър
ванов Денков; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Бул
пропърти.нет“ – ООД; вписва като съдружници
и управител Веселин Първанов Денков и Пинхас
Менахем Израел; вписва нов дружествен договор;
дружеството се управлява и представлява от Ан
жело Петков Богоев, Веселин Първанов Денков и
Пинхас Менахем Израел винаги тримата заедно.
48548
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7980/2005 вписа промени за „ПМ про
джект“ – ЕООД: заличава като управител Петър
Атанасов Манджуков; вписва като управител Лора
Тодорова Станкова, която ще управлява и предста
влява дружеството.
48549
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. № 8125/2005 вписа промени за „Перея“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Ирена Димитрова Стефанова на Георги Василев
Цоконов; заличава като едноличен собственик Ире
на Димитрова Стефанова; вписва като едноличен
собственик Георги Василев Цоконов; заличава като
управител Ирена Димитрова Стефанова; вписва
като управител Георги Василев Цоконов.
48550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 8840/2005 вписа промени
за „Ем старс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Невелина Колева Колева на
Елена Тончева Стоянчева; заличава като едноличен
собственик и управител Невелина Колева Колева;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Елена Тончева Стоянчева, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
48551
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 14137/2005 вписа промени за „Комфорт КБК
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 7 дружествени
дяла от Олег Владимирович Карауш на Николай
Иванов Курдогло; вписва нов дружествен договор.
48552
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г. по
ф.д. № 14433/2005 вписа промени за „Серес“ – АД:
вписва промяна във вида на акциите от налични
поименни акции на безналични поименни акции;
вписва решение на общото събрание на акционерите
от 2.ХI.2007 г. за промени в устава.
48553
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. № 14130/2007 вписа промени за „Славкова
и партньори“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Цветолюбка Стефанова Слав
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кова на „Холдинг Нова 21“ – АД, и 25 дружествени
дяла от Цветолюбка Стефанова Славкова на Анжело
Петков Богоев; вписва като съдружници Анжело
Петков Богоев и „Холдинг Нова 21“ – АД, София
(рег. по ф.д. № 12436/2000 по описа на СГС); друже
ството продължава дейността си като „Славкова и
партньори“ – ООД; дружеството ще се управлява и
представлява от Цветолюбка Стефанова Славкова,
Анжело Петков Богоев и Калин Василев Бошняков
заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
48554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17332/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Напре
дък – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Арсенал
ски 19, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговска дейност, търговия на едро и дребно,
складова дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
стопанисване на собствени и наети магазини и
заведения за обществено хранене, посредническа,
предприемаческа, маркетингова дейност, търговско
представителство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Зу Шао
чуин и Ши Шаолан и се управлява и представлява
от Зу Шаочуин.
48555
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3699/2007 вписа промени за „Ей Би Ей
Антикс“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружест
вени дяла от Андре Херман Краал на Владимир
Димитров Илиев; заличава като съдружник Андре
Херман Краал; вписва като съдружник Владимир
Димитров Илиев; вписва нов дружествен договор.
48556
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17418/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Родопи турист
сервиз“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 86, вх. Б, ап. 24, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, покупка, ново строителство
и строително-ремонтни дейности, услуги със стро
ителна механизация, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос
и износ на стоки, ресторантьорска, турагентска и
туроператорска дейност (след издаване на лиценз)
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Светла Петрова
Алексиева, Ралица Пламенова Алексиева и Крум
Пламенов Алексиев и се управлява и представлява
от Пламен Крумов Алексиев.
48557
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17388/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Цвети
фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 200, вх. Д, магазин 3, с предмет на дейност:
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търговия на дребно с лекарствени средства, про
дукти и препарати. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Надежда Пламенова Николова, която
го управлява и представлява.
48567
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17487/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Билд
тек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, кв. Банишора, ул. Струга,
бл. 71, вх. А, с предмет на дейност: покупка на
стоки, недвижими имоти и/или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или об
работен вид, строителство, изпълнение на всякакви
строително-монтажни и довършителни работи,
производство и продажба на стоки, търговско
представителство и посредничество, рекламна и
информационна дейност, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сделки по внос
и износ на стоки и материали и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антон Драганов Пиперевс
ки, който го управлява и представлява.
48568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17304/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Симпли пър
фект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Страцин 17, с предмет
на дейност: организация и обслужване на частни
и бизнес тържества, шоупрограми, кетъринг, по
купка на недвижими имоти, стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, предприемачество, посредни
чество и агентство на чуждестранни физически и
юридически лица, външно- и вътрешнотърговска
дейност, дистрибуция, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Христина Георгиева Мандраджиева и Евгения
Георгиева Мандраджиева, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
48569
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16915/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Буров – капс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Дамян Груев 13, с предмет на
дейност: производство и реализация на хранителни
добавки и билкови препарати, търговско предста
вителство и посредничество, складови сделки и
всякаква друга дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стефка Пенчева Бурова и
„Ренифарма“ – АД, и се управлява и представлява
от Стефка Пенчева Бурова и Серафим Борисов
Васев заедно и поотделно.
48570
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17415/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Море
селекшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
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равление София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 9, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически, ре
кламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Левент
Маг. Арт. Море и се управлява и представлява от
Левент Маг. Арт. Море.
48571
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2178/2007 вписа промени за „Интер
екоинтелект“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Димитър Петров Попов на
Сергей Петков Инджов и 10 дружествени дяла от
Владимир Стоянов Кожухаров на Сергей Сергеевич
Куприянов; заличава като съдружник Димитър
Петров Попов; вписва като съдружник Сергей
Сергеевич Куприянов; допълва предмета на дей
ност с „посредническа дейност при информиране
и наемане на работа на български и чуждестранни
граждани в страната и в чужбина (след лиценз)“;
вписва нов дружествен договор.
48572
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17396/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Вик
тори – ВВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
бул. Симеоновско шосе 223, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьор
ски, 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 Виктор Стоянов Дойчинов, който го
управлява и представлява.
48573
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17451/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Преси
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Слатина, бл. 43А, вх. А,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представи
телство, посредничество и агентство,изграждане и
експлоатация на магазинна мрежа, битови услуги
на населението, консултантски, експертни и марке
тингови проучвания и услуги, обмяна на валута и
заложна дейност (след придобиване на съответните
лицензи), транспортна дейност – превоз на пътници
и товари, изграждане, поддържане и използване на
кабелни далекосъобщителни мрежи за разпростра
нение на радио- и телевизионни програми и други
услуги (след издаване на индивидуални лицензи),
както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
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тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Петя Стоянова Божкова, която го управлява и
представлява.
48574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17421/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Хари и
Фини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 808, вх. Б,
ет. 6, ап. 40, с предмет на дейност: транспортна
дейност със собствени и наети превозни средства в
страната и в чужбина, спедиция на товари, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в първона
чален, обработен или преработен вид, производство,
търговия и услуги, търговско представителство и
посредничество, комисионна и консигнационна
т ъргови я, откриване на магазини, ск ладове и
кантори във връзка с дейността на дружеството,
складова и лизингова дейност, ресторантьорство,
хотелиерство и туризъм, както и друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хернани Лозанов Маринов,
който го управлява и представлява.
48575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16874/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сай про
инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. 11 август
1, ет. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти с цел препродажба, отдаване
под наем или собствено ползване, управление на
недвижими имоти, покупка на финансови активи,
строителни и монтажни дейности, импорт и експорт,
консултантски и посреднически услуги, рекламна
дейност, финансиране на дъщерни компании, транс
портна дейност, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кириакос
Метис, Александрос Александру, Андреас Николау и
Кириакос Мицингас и се управлява и представлява
от Александрос Александру и Павлос Метис заедно.
48576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17462/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ка
менов корект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4,
бл. 004, вх. Б, ет. 9, ап. 41, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с всякакви стоки, раз
решени със закон, дейност по търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
информационни, програмни, рекламни, мениджър
ски и консултантски услуги, вътрешен и междуна
роден туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
покупко-продажба на стоки в първоначален или в
преработен вид, строителство и покупко-продаж
ба на недвижими имоти, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Тодор Георгиев Каменов,
който го управлява и представлява.
48577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17592/2007 вписа в търговския регистър еднолич
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но дружество с ограничена отговорност „Кепитал
дивелъпмънт 5“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Уилям
Гладстон 9, ет. 4, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, управление на
имоти и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, при условие че ако се изисква регистрация,
разрешение или лицензия по отношение на ня
коя дейност, такава дейност ще се извършва след
получаването на такава регистрация, разрешение
или лицензия. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Линардс Наглис, който го управлява и
представлява.
48578
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17698/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „БГ
девелопментс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Яворова
чука 10А, с предмет на дейност: проектиране, стро
ителство, предприемаческа дейност и търговия с
недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство,
туризъм и свързаните с тях услуги в страната и в
чужбина, откриване на заведения за обществено
хранене, търговска дейност с всякакви промишлени,
селскостопански, животински, хранителни стоки,
внос, износ, експорт и реекспорт, маркетингова, ли
зингова и посредническа дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Юрий Борисович Попов,
който го управлява и представлява.
48579
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9541/2007 вписва промени за „Би Ес сту
дио“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Албена Владимирова Василева-Петкова; вписва
прехвърляне на 20 дружествени дяла от Албена
Владимирова Василева-Петкова на Пламен Стефа
нов Буковски; премества седалището и адреса на
управление от район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 344,
вх. А, ет. 7, ап. 40, в район „Лозенец“, ул. Галичи
ца 24, ет. 1, ап. 3; дружеството ще се управлява и
представлява от Пламен Стефанов Буковски; вписва
актуализиран дружествен договор.
48580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17371/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ру
укки България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, Световен търговски център
„София“, бул. Драган Цанков 36, с предмет на дей
ност: дейности в областта на металната индустрия,
производство на компоненти на метална основа,
производство и търговия с метални продукти, ме
тали и облагородени метали и продажба на замест
ващи и допълващи метални продукти, дружеството
може да притежава и владее имоти и да участва в
търговия с ценни книжа, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 586 750 лв., с едноли
чен собственик на капитала „Раутаруукки Ойж“,
Финландия, и се управлява и представлява от
управителя Ристо Сакари Лааксонен при следните
ограничения: за следните действия е необходимо
изрично съгласие на едноличния собственик на
капитала, действащ като общо събрание: приемане
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на решения относно учредяване от дружеството на
други юридически лица, за участие в друго юри
дическо лице, вкл. увеличаване или намаляване
участието в други юридически лица; приемане
на решения относно инвестиции, прехвърляне,
лизинг, залагане или ипотекиране и придобиване
на дълготрайни активи (вкл. недвижими имоти),
надвишаващи равностойността на 50 000 евро,
или приемане на решения относно издаване на
обезпечения за изпълнение на задълженията от
други лица; даване на съгласие относно откриване
на нови банкови сметки и закриване на банкови
сметки на дружеството, както и предоставяне и
вземане на заеми от дружеството, надвишаващи
равностойността на 20 000 евро; предоставяне
на генерални пълномощни или назначаване на
прокуристи да представляват дружеството, ако
те у пълномощават лицето да извършва общо
представителство на дружеството по каквито и
да са въпроси и/или разполагане с имуществото
на дружеството (с изключение на продажба на
продукти, изделия или услуги на дружеството
от обичайната му дейност), и/или ако подобно
назначаване на прокуристи или предоставяне на
пълномощни надхвърля срока от една календарна
година – с изключение на изрични пълномощни за
изпълнение на точно определени функции, свързани
с обичайната дейност на дружеството; даване на
съгласие за сделки извън обичайната дейност или
обичайните търговски условия или сделки, които
са неизгодни за дружеството.
48581
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17316/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Виктория
интернационал Майвалд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин 8, бл. 820, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: консултантска дейност и посредничество
с недвижими имоти, покупко-продажба на имоти
и движими вещи, строителство, проектиране и
изграждане на обекти, производство, преработка и
търговия с всякаква продукция, търговия на едро
и дребно, туроператорска, туристическа агентска
дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след
изда ва не на с ъо т вет ен л и ценз), т ра нспор т на,
спедиционна, складова дейност, търговско пред
ставителство и посредничество на български и
чуждестранни юридически лица, както и всякаква
друга дейност и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Виктория Василева Майвалд, която го управлява
и представлява.
48582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16956/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Добе
ри“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 213, вх. Г,
ет. 3, ап. 71, с предмет на дейност: производство
и монтаж на електронни компоненти и изделия,
производство на хардуер и на системен и прило
жен софтуер, производство на механични изделия,
ремонт и поддръжка на електронни компоненти и
изделия, ремонт и поддръжка на механични изде
лия, консултации в областта на информационните
технологии и други автосервизни услуги, произ
водствена и търговска дейност на едро и дребно
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в страната и в чужбина, вкл. импорт, експорт и
реекспорт, лицензии, посредническа, консултантска
дейност, маркетингова дейност, дейност на търговско
представителство и агентство на чуждестранни и
местни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност, не
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антон Ангелов Тодоров, който го
управлява и представлява.
48583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17550/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „София
екип“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Илинден“, бул. Сливница 146,
вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристи
чески, 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 капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Цеца Цветкова Тодорова, която го управлява и
представлява.
48584
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16857/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Лес трейдинг“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 18, вх. А, ет. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, вкл. земеделска земя, консул
тантска дейност, външно- и вътрешнотърговско
представителство, отдаване под наем на недвижимо
и движимо имущество, програмни и импресарски
услуги, рекламна, комисионна, издателска дейност,
сделки с обекти на интелектуалната собственост,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с
номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет
на директорите с мандат 3 години в състав: Цена
Велинова Стойнева – председател, Георги Васков
Дамяновски и Георги Златков Борисов, и се упра
влява и представлява от изпълнителния директор
Цена Велинова Стойнева.
48585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17163/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Вел
тас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 170, вх. Д,
ет. 1, ап. 86, с предмет на дейност: изграждане и
експлоатиране на заведения за хранене, маркетинг
и реклама, търговско представителство и посред
ничество, както и всякаква друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Василена Георгиева Живкова, която
го управлява и представлява.
48586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17414/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Сампо
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керамика“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул.
Катунище 2, с предмет на дейност: производство
на тухли, производство, преработка и търговия с
керамични изделия, консултантска и маркетинго
ва дейност, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производствена дейност, представителство и по
средничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, търговска дейност в страната
и в чужбина, предприемачество, външноикономи
ческа дейност (внос, износ и реекспорт), както и
друга стопанска дейност, за която не съществува
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Самуил Чавдаров Попов, който го
управлява и представлява.
48587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17090/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Жана – 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 322, вх. В, ет. 2, ап. 42, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с хранителни и нехра
нителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство,
сладкарство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни сделки и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иванка Желева Секулова,
която го управлява и представлява.
48588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17006/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Газ
комфорт Инвестконсулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
бул. Цар Борис III № 251, с предмет на дейност:
предприемачество в областта на строителството и
строителна дейност, проектантска дейност, търговия
с недвижими имоти, външно- и вътрешнотърговска
дейност, посредническа и консултантска дейност,
маркетинг, лизингови сделки и сделки за предос
тавяне на ноу-хау, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Газкомфорт“ – ЕАД, и се
управлява и представлява от управителя Константин
Димитров Константинов.
48597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16060/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Солид – строй
България“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Изгрев“, ул. А.П. Чехов 10,
партер, с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, вкл. посредничество при такива сделки,
строително-предприемаческа дейност, строителство
и изграждане на жилищни и нежилищни сгради
или комплекси от такива сгради с цел продажба
или администриране, консултантски услуги в целия
сектор на недвижими имоти, търговия със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство (без процесуално) и по
средничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, външноикономическа дейност
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и всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон и за които се изисква водене по търговски
начин, а когато има изискване за съответно разре
шение или лиценз, след снабдяване с такива. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Сънрайс хоумс“ – ООД (рег. по
ф.д. № 2883/2005 по описа на СГС), и Красимир
Иванов Малинчев и се управлява и представлява
от Красимир Иванов Малинчев и Станислав Ди
митров Христов заедно.
48598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17035/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Фор хедс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Шандор Петьофи 48, ап. 6, с пред
мет на дейност: изработване на идеи, концепции
и сценарии за документални и игрални филми,
радио- и телевизионни програми, радио- и теле
визионни спотове (реклама), пресконференции,
фирмени събития, частни партита, изготвяне на
текстове и презентации за печатни медии, продуци
ране на радио- и телевизионни програми, проекти
за уебсайт и дизайн, PR стратегии и маркетинг
консултации, защита на авторски права на сце
наристи, рекламна дейност, издателска дейност,
управление и експлоатация на недвижими имоти,
ремонтни, строителни дейности и извършване на
ново строителство, търговско представителство
и посредничество, производство на промишлени
стоки и предмети на бита, експорт, импорт, реекс
порт, както и всякакви други търговски дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Теодора Валентинова Василева, Виктор
Николаев Димитров, Харутюн Дикран Урпатян и
Иво Тодоров Иванов и се управлява и представлява
от Теодора Валентинова Василева и Иво Тодоров
Иванов заедно и поотделно.
48599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17425/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Педра Катала
на“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. България 79, ет. 3,
стая 111, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, инфор
мационни, консултантски и други услуги, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Франсиско де Паула Кома
Ройо и Маркос Уньо Ройо, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
48600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17336/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „София
сентрал 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Средец“, пл. Славейков 7а,
с предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти, из
вършване на инвестиции в недвижима собственост
и развиване на проекти в сферата на недвижимите

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

имоти, строителна дейност, посреднически и консул
тантски услуги, както и всякакви други търговски
сделки и дейности, незабранени със закон (след
получаване на необходимите лицензи или разреше
ния, когато такива се изискват от закона). Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Чейтън Дюна
(Малта) Лимитид“ и се управлява и представлява
от управителя Стефан Петров Стоянов.
48601
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17171/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Арофар
ма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 18, вх. Б,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хараж Ебрахим Ароиан,
който го управлява и представлява.
48602
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16280/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „ВВМ
констракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Редута, ул.
Братя Пешеви 7, с предмет на дейност: предприема
ческа дейност в областта на недвижимите имоти,
покупко-продажба, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, търговско
предлагане на консултантски и всякакви услуги за
населението и за предприятията, търговска дейност
в областта на маркетинга и рекламата, лизинг,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски и други услуги, търговско представителство и
посредничество, производство и търговия с про
мишлени, селскостопански и всякакви други стоки,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос
и износ на всякакви стоки, позволени със закон,
както и всякакви други сделки и дейности, неза
бранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Веселин Валериев Марев и се управлява и
представлява от управителя Валери Марков Марев.
48603
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. по
ф.д. № 17495/2007 вписа в търговския регистър едно
лично акционерно дружество „Колоспорт“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза 57,
с предмет на дейност: изграждане и поддържане
на спортни имоти и съоръжения, управление на
активи, бизнес консултиране, т ърговско пред
ставителство и посредничество, информационна,
рекламна и издателска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпреде
лен в 500 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв., с едноличен
собственик на капитала „Спортни съоръжения
и системи“ – ЕООД, със съвет на директорите в
състав: Христо Георгиев Хинков, Георги Милков
Милков и Грозьо Калчев Калчев, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Грозьо
Калчев Калчев.
48634
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17176/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Хриси – 61“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 67, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
таксиметрови услуги и цялостна таксиметрова
дейност, транспортна, ремонтна, посредническа и
сервизна дейност, всички видове дейности, свързани
с автоуслуги, както и всички останали дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Иванов Младенов,
който го управлява и представлява.
48635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16917/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВЕИ консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба, бл. 121, ап. 74, с предмет
на дейност: консултантски услуги, инвестиционни
проекти, експертно-изследователска дейност, обра
зователна и производствена дейност в областта на
възобновяемите енергийни източници, екологията,
туризма, природната среда, всякаква друга търгов
ска дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ
дружници Антон Спасов Филипов и Зоя Спасова
Матеева и се управлява и представлява от Антон
Спасов Филипов.
48636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17222/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кодас
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Шандор
Петьофи 39, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и търговия с про
мишлени, хранителни, селскостопански и битови
стоки, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в стра
ната и в чужбина, независим строителен надзор в
строителството (след получаване на необходимото за
това разрешение), консултантска дейност в областта
на строителството и проектирането, пътнически и
товарни транспортни услуги в страната и в чужби
на, спедиция, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, всички други
търговски сделки, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Алексиев
Алексиев, който го управлява и представлява.
48637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17138/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Асфа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Едисон 1, вх. Б, ет. 3, ап. 27, с предмет
на дейност: консултантски услуги в областта на
стратегическия, инвестиционния и финансовия
мениджмънт, финансовия анализ и оценка на
бизнеса, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Радослав Недялков Недялков, който
го управлява и представлява.
48638
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17169/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Кит – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Одрин
158 – 160, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: кон
султантска, посредническа, комисионна, агентска,
информационна, производствена, инженерингова,
търговска, външнотърговска дейност, представи
телство на чуждестранни фирми в страната и на
български фирми в чужбина, осъществяване на
рекламна дейност и маркетинг на стоки, услуги
и технологии, на сделки в областта на авторското
право, интелектуалната и индустриалната собстве
ност, складова и лизингова дейност, всякакъв друг
вид стопанска дейност, незабранена със закон в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Катя Ангелова Паунова,
която го управлява и представлява.
48639
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17599/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Асист ту бай“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Стрелбище, ул. Нишава 167 – 171, ет. 5, ап. 24, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, търговско представителство и по
средничество на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, агентска, комисионерска и
лизингова дейност, рекламна и издателска дейност,
консултантска дейност в сферата на финансите и
правото, маркетинг и мениджмънт, всякаква друга
дейност, незабранена изрично със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Огнемира Полдиева Капрова,
Станислава Лазарова Лазарова и Александър Ди
митров Манолев и се управлява и представлява от
Огнемира Полдиева Капрова.
48640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16176/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Джасп ин
вестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност, не
забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анка
Джорджиу, Йон Спанулеску и Джордже Радулеску
и се управлява и представлява от Анка Джорджиу.
48648
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17277/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Коджент
комюникейшънс България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 17А, ет. 3, ап. 6, с предмет
на дейност: изграждане и развитие на електронни
съобщителни кабелни мрежи за пренос на данни
и интернет достъп без ползване радиочестотен
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спектър, предоставяне на електронни съобщителни
услуги за пренос на данни и достъп до интернет,
услуги в областта на информационните технологии,
както и всякаква друга дейност във връзка с по
сочените, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Коджент Юръп“ С.а.р.л.
и се управлява и представлява от управителя
Дейвид Шафер.
48649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17315/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Коут
соу девелопмент“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, бул.
Тотлебен 8, ет. 1, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресар
ски услуги, лизинг, внос и износ на стоки, сделки с
недвижими имоти и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Такис Коутсоу, който го управлява и
представлява.
48650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17187/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ком
мит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 67,
с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени стоки, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Румен Петков Йорданов, който го
управлява и представлява.
48651
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17467/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Алвес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Маестро Атанасов 4,
с предмет на дейност: счетоводни услуги, данъчни
консултации, транспортна дейност в страната и в
чужбина, пътна помощ, вътрешно- и външнотър
говска дейност, посредническа дейност, рекламна
дейност в страната и в чужбина, реекспорт, търгов
ско представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство и реа
лизация на промишлени стоки и предмети на бита,
отдих, туризъм, лизинг, интернет услуги, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Василев Михайлов и
Кирилка Веселинова Гроздева-Михайлова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
48652
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17355/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Аг
рикола интернасионал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Добри Войников 47, ет. 1, ап. 1, с предмет на дей
ност: покупко-продажба, менажиране и отдаване
под наем на недвижими имоти, посредничество,
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комисионерство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Роберто Фернандо Забала Усабел, който
го управлява и представлява.
48653
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17283/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Рейнбоу
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
90, ет. 5, офис 6, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, производство на
промишлени и потребителски стоки с цел продажба,
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Уенди Кертрайт, който го управлява
и представлява.
48654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16936/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Шуър
грип“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Борово 52, вх. Г,
ет. 7, с предмет на дейност: сключване на търгов
ски сделки, представителство, посредничество,
дистрибуторство, консултантски и всякакви други
незабранени услуги, търговия с всякакви стоки, поз
волени със закон, както и всякаква друга дейност,
която е в съответствие със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Джъстин Кембридж, който
го управлява и представлява.
48655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16725/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„А – кон“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Слатина“, ул. Кадемлия
30А, с предмет на дейност: стопанисване на сгради
и къщи, управление на сгради и къщи, логистика,
строителство и ремонтни работи, вътрешно обза
веждане на сгради, консултантски услуги, матери
ална поддръжка, вътрешно- и външнотърговска
дейност – внос, износ, бартерни и др. специфични
търговски операции, търговски услуги с хигиенни
продукти и материали, хигиенни прибори и принад
лежности, хигиенни системи и машини, продукти,
материали и аксесоари за вътрешно обзавеждане,
производство и продажба на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни услуги, сделки с интелек
туална собственост, лизинг и всички други дейности
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мила Славчева ТодороваВладимирова и се управлява и представлява от
управителя Борис Владимиров Владимиров.
48520
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17034/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Сева
на“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски
28, вх. А, ет. 1, ап. 3А, с предмет на дейност:
търговия с козметика, внос, износ и реекспорт на
стоки, пласмент, реализация, реклама на стоки за
бита и производството, маркетингова, външнотър
говска дейност, покупка, строеж, обзавеждане и
отдаване под наем на недвижими имоти, предста
вителство, посредничество, агентство в страната
и в чужбина, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от законодателството. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Теменуга Цветанова Йорданова, която го управлява
и представлява.
48521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17257/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ара
ми“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане на недвижима собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически или юридически
лица, както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана съгласно законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с ка
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Андреас Евдокас и се управлява и представлява от
управителя Такис Евдокас.
48522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17146/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Иноуеър“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Слатина“, ул. Гео Милев
4, бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, 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,
хотелиерски, туристически и рекламни сделки,
програмни, импресарски и туроператорски услуги,
търговско представителство и посредничество, коми
сионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност, сделки
с интелектуална собственост, консултантска дей
ност в областта на бизнеса – пазарни проучвания,
маркетинг, реклама, бизнес планове, финансови
стратегии, оперативна дейност, човешки ресурси
и др., консултиране, разработване, координация,
мониторинг и управление на проекти с европей
ско, национално и международно финансиране,
покупко-продажби, разработване и координация
на проекти и управление на недвижима собстве
ност, разработване на учебни планове, проекти и
организиране на обучение за граждани, фирми и
държавна администрация, организиране и коорди
нация на чуждестранни бизнес представителства и
въвеждането им в българския пазар, организиране
и управление на електронна търговия, търговия с
промишлени и потребителски стоки, изследване
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на обществено мнение и анализи по поръчка,
снабдяване, системна администрация, поддръжка
и обслужване на компютърни и комуникационни
системи, уроци и подпомагане на студенти и учеб
ници в учебната им дейност, почасово и ежедневно
гледане на деца, издаване на вестници, списания,
вкл. електронни, рекламна дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Невена Димитрова Кутева,
която го управлява и представлява.
48523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17454/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ем
Ди транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, кв. Суходол, ул. Кирил Христов
32, с предмет на дейност: вътрешен и междунаро
ден транспорт, търговско-посредническа дейност,
външна и вътрешна търговия, услуги, туризъм,
производство, консултантски услуги, внос и износ,
маркетинг, всякаква стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала и управител Емил Христов Ангелов, който
го управлява и представлява.
48524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17392/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ССП капитал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Мизия 11, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: финансови, счетоводни и данъчни консулта
ции, текущо счетоводно обслужване на търговски и
други правни субекти, както и всяка друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Борислав Георгиев Стоилков и Катя Любо
мирова Стоилкова и се управлява и представлява
от Борислав Георгиев Стоилков.
48525

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ръгби клуб Балкански лъвове“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.І.2010 г. в 10 ч. в София, район „По
дуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 121, вх. Б, ап. 26,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименова
нието на сдружението на Спортен клуб „Балкански
лъвове“; проект за решение – ОС приема промяна
в наименованието на сдружението на Спортен клуб
„Балкански лъвове“; 2. промяна на устава на сдру
жението; проект за решение – ОС приема промени
в устава; 3. разни. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, район „Подуяне“,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 121, вх. Б, ап. 26, всеки
работен ден от 9 до 18 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 11 ч. независимо
от броя на членовете на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
12486
10. – Управителният съвет на сдружение „Ес
тествено“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 9.І.2010 г. в 10 ч. в София,
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ж.к. Изгрев, ул. Елемаг, бл. 307, ет. 4, ап. 21, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане на плана за работата на
сдружението през 2010 г.; 3. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред колкото и
членове да се явят.
12582
12. – Управителният съвет на Клуб на ловците
с лък в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 10.І.2010 г. в
16 ч. в заседателната зала на „Еко селище – Делък“,
област Севлиево, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за изменение в устава за устройството
и дейността на сдружението; 2. отчетен доклад за
дейността на сдружението за 2008 г.; 3. вземане на
решение за промяна в състава на управителния
съвет; 4. вземане на решение за определяне размера
и срока на плащане на членския внос; 5. вземане
на решение за приемане на календар за 2010 г.; 6.
други. Всеки член на сдружението има право на
един глас в общото събрание. При липса на кво
рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ управителният
съвет насрочва ново заседание в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на членовете.
12587
40. – Управителният съвет на Културния клуб
на великотърновци, живущи в София, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 13.I.2010 г. в 17 ч., в помеще
нието на клуба, в София, ул. Граф Игнатиев 24, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на клуба за 2009 г.; 2. доклад на председателя на
контролния съвет за дейността и финансовата част
на клуба за 2009 г.; 3. приемане бюджета на клуба
за 2010 г.; 4. избор на управителен и контролен
съвет. Поканват се всички членове на клуба да
присъстват на събранието. При липса на кворум
в началния час за събранието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ то се провежда един час по-късно от обя
вения начален час при наличността на явилите се
членове независимо от броя им.
12525
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска федeрация вдигане на
тежести“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 15.І.2010 г.
в 13 ч. в населеното място по седалището на сдру
жението – София, Зала по вдигане на тежести на
ОСК „Славия“ – София, ул. Коломан 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на БФВТ
за периода от 1 юли 2007 г. до датата на общото
събрание; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на УС на БФВТ за периода от 1 юли
2007 г. до датата на общото събрание; 2. отчет за
дейността на президента на БФВТ за периода от
1 юли 2007 г. до датата на общото събрание; про
ект за решение: ОС приема отчета за дейността на
президента на БФВТ за периода от 1 юли 2007 г. до
датата на общото събрание; 3. отчет за дейността на
ген. секретар на БФВТ за периода от 1 юли 2007 г.
до датата на общото събрание; проект за решение:
ОС приема отчета за дейността на ген. секретар на
БФВТ за периода от 1 юли 2007 г. до датата на ОС;
4. решение за промени на устава; проект за реше
ние: ОС приема решение за промени на устава на
БФВТ; 5. решение за освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет на БФВТ; проект
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за решение: ОС приема решение за освобождаване
от длъжност на членовете на управителния съвет на
БФВТ; 6. решение за освобождаване от длъжност
на президента на БФВТ; проект за решение: ОС
приема решение за освобождаване от дължност на
президента на БФВТ; 7. решение за освобождаване
от длъжност на ген. секретар на БФВТ; проект за
решение: ОС приема решение за освобождаване от
длъжност на ген. секретар на БФВТ; 8. решение за
избор на членове на управителния съвет на БФВТ;
проект за решение: ОС приема решение за избор
на членове на управителния съвет на БФВТ; 9.
решение за избор на президент на БФВТ; проект
за решение: ОС избира президент на БФВТ; 10.
решение за избор на генерален секретар на БФВТ;
проект за решение: ОС избира генерален секретар
на БФВТ; 11. разни. Регистрацията на участници
те – редовни членове на БФВТ, започва в 12 ч.
Те се легитимират с лични карти, като трябва да
представят актуално състояние на регистрацията на
клуба, който представляват, като тези, които не са
законни представители, трябва да представят нота
риално заверено изрично пълномощно за участие
в ОС с посочване на обема на представителната
им власт с конкретните им права за предложения
и гласуване по въпросите от обявения дневен ред
съгласно чл. 18, ал. 4 от устава на БФВТ. По въ
проси, невключени в обявения в поканата дневен
ред, решения не могат да се вземат съгласно чл. 29,
ал. 3 ЗЮЛНЦ. При липса на кворум събранието
ще се проведе съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ в 14 ч., на
същото място при същия дневен ред при наличие
на кворума по чл. 23 във връзка с чл. 22 от устава
на БФВТ.
12481
20. – Съветът на училищното настоятелство
при 6 ОУ „Граф Игнатиев“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на настоятелството на 15.І.2010 г. в 18 ч. в София,
6 основно училище „Граф Игнатиев“, ул. 6 септември
16, в учителската стая на училището, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на на
стоятелството за учебната 2008/2009 г.; 2. приемане
на бюджет на настоятелството за 2010 г.; 3. други.
12524
3. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
29.І.2010 г. в 10 ч. в седалището на клуба – София,
ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“ до 31.ХІІ.2009 г.; 2. други.
12400
73. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
4.ІІ.2010 г. в 15 ч. в зала 228 на УАСГ, бул. Христо
Смирненски 1, София, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на БАВ
през 2009 г.; 2. доклад на контролния съвет на БАВ;
3. приемане на програма за дейността на БАВ през
2010 г.; 4. приемане на бюджета на БАВ за 2010 г. и
размера на членския внос за 2010 г. 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 членовете
да участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
12480
10. – Управителният съвет на Българската
асоциация на детергентната индустрия (БАДИ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 4.ІІ.2010 г. в 14 ч. в офиса на БАДИ в
София, бул. Мадрид 40Б, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на БАДИ за
2009 г.; 2. програма на БАДИ за 2010 г.; 3. бюджет
на БАДИ за 2010 г.; 4. разни.
12487
56. – Управителният съвет на сдружение „Кан
дидатстудентска борса“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.ІІ.2010 г. в 13 ч.
в София, Химикотехнологичен и металургичен
университет, бул. Климент Охридски 8, сгр. А, ет.
4, кабинет 404, при следния дневен ред: 1. отчет
на управлението за 2009 г.; 2. приемане на бюджет
за 2010 г.; 3. организационни. Поканват се всички
членове на сдружението за регистрация в 13 ч. в
деня и на мястото на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
12450
73. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български атомен форум – Бул
атом“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.II.2010 г. в 17,30 ч. на адрес София 1618, ул. Ви
хрен 10 – сграда на „Риск Инженеринг“ – АД, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на членство в
Булатом; 2. приемане на отчетен доклад за дейност
та на Булатом за 2009 г.; 3. приемане на годишен
счетоводен отчет на Булатом за 2009 г.; 4. приемане
на бюджета и плана за работа на Булатом за 2010 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12482
20. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Обществен съвет по образование – Берковица“,
Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на 14.І.2010 г.
в 17,30 ч. в сградата на Детски център „Камбанка“
при следния дневен ред: 1. освобождаване и избор
на нови членове на управителния съвет; 2. осво
бождаване и избор на нови членове на контрол
ния съвет; 3. разни. Поканват се всички членове
да присъстват лично или чрез пълномощник по
смисъла на чл. 28, ал. 3 ЗЮЛНЦ. 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.
12593
42. – Управителният съвет на Българската
федерация по таекуон-до ITF, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 10.I.2010 г. в 11 ч., в конферентната
зала на ет. 5 на МФВС, бул. Васил Левски 75, Со
фия, при следния дневен ред: 1. финансов отчет
на Българската федерация по таекуон-до ITF за
2009 г.; 2. отчет за спортно-състезателната дейност
на Българската федерация по таекуон-до ITF за
2009 г.; 3. обсъждане и приемане на вътрешния и
международен спортен календар за 2009 г.; 4. об
съждане и приемане на проектобюджет за 2010 г.;
5. връчване на традиционни награди и определяне
на таекуондист на годината (мъже и жени).
12496
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хандбален клуб „Авес“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 6.І.2010 г. в 17 ч. в пресзалата на спортна
зала „Младост“ в Бургас, при следния дневен ред:
1. отчет на УС и КС за дейността на клуба през
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изтеклия период; 2. приемане на нови членове на
клуба; 3. приемане на промени в наименованието
на сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. избор на членове и председател
на УС; 6. избор на изпълнителен директор на клуба;
7. избор на членове на КС; 8. разни.
12434
20. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на гълъбовъдите на спортни гълъби Бумеранг“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 8.І.2010 г. в 18 ч. в
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 435, вх. 9, ет. 5, ап.
191, при следния дневен ред: 1. избор на нов пред
седател на сдружението; 2. избор на нови членове
на управителния съвет; 3. избор на нови членове на
контролния съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
отложено с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
12433
20. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Адвенчър БГ“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
9.І.2010 г. в 17 ч. във Варна, кв. Младост, бл. 125,
ап. 46, при следния дневен ред: 1. доклад и отчет за
дейността на клуба за 2009 г.; 2. годишен финансов
отчет за 2009 г.; 3. промени в устава на клуба; 4.
други. При липса на кворум (половината + един от
членовете на клуба) на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
12556
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществена коалиция за здра
ве“ (ОКЗ), Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.І.2010 г. в 14 ч.
в зала № 30 на Младежкия дом – Велико Търново,
ул. Христо Ботев 15, вх. А, п.к. 162, при следния
дневен ред: 1. експозе на сравнителен анализ на
резултатите от CINDI Health monitor 1996, 2002,
2007 в зона Велико Търново; 2. отчет за дейността
по програма СИНДИ за периода 2005 – 2009 г.; 3.
приемане на промени в устава и на нови членове
на ОКЗ – избор на управителен съвет; 4. приемане
на резолюция за дейността на ОКЗ през следващия
двегодишен период. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12360
20. – Председателят на управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел „Читалища – 21
век – Велико Търново“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на всички свои членове на
29.I.2010 г. в 10 ч., във Велико Търново, ул. Бачо
Киро 2, при следния дневен ред: 1. прекратяване чрез
ликвидация на сдружението; 2. избор и назначаване
на ликвидатор; 3. заличаване на сдружението от
регистъра на неправителствените организации на
ВТОС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
за събранието са на разположение на членовете на
сдружението на посочения адрес всеки работен ден
от 9 до 16,30 ч.
12432
40. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Моделист“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
5.I.2010 г. в 10 ч., в седалището на сдружението в
Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 58, при след
ния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на
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сдружението през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета; 2. приемане на нови членове на
сдружението; проект за решение – ОС приема но
вите членове на сдружението; 3. приемане на нов
устав на сдружението; проект за решение – ОС
приема новия устав; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. приемане на бюджет на сдружението за
2010 г.; проект за решение – ОС приема бюджета;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се състои същия ден в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
12363
28. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Прегърнати мечти“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.І.2010 г. в 18 ч. в Добрич, ул. Кирил и Ме
тодий 30, вх. Б, ап. 4, при следния дневен ред: 1.
одобрение на отчета и дейността; 2. предложения за
промени в устава и управителния съвет; 3. приемане
и изключване на членове; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч. на
същото място.
12562
74. – Адвокатският съвет на Адвокатска ко
легия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 30.І.2010 г. в 8,30 ч. в
хотел „България“, Добрич, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК за 2009 г.; 2.
финансов отчет за 2009 г.; 3. доклад на контролния
съвет; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2009 г.; 5.
разисквания и приемане на отчета и докладите; 6.
приемане бюджета за 2010 г.; 7. определяне броя на
членовете на адвокатския съвет, контролния съвет
и дисциплинарния съд; 8. избор на председател на
адвокатския съвет, адвокатски съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисци
плинарния съд; 9. избиране на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната; 10. разни.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12563
1. – Управителният съвет на сдружение Плу
вен клуб „Атомик“, Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
28.І.2010 г. в 17 ч. в Козлодуй, СОК „Първа атомна“,
при следния дневен ред: 1. регистриране на делега
тите; 2. избор на протоколчик; 3. отчетен доклад
за дейността на УС на ПК „Атомик“ за 2009 г.; 4.
приемане на отчета за приходите и разходите на
ПК „Атомик“ за 2009 г.; 5. приемане на календа
рен план и проект за бюджет за 2010 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12561
20. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Лъки“, гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете на сдружението на 8.І.2010 г.
в 16 ч. в Дома на културата в гр. Лъки, ул. Възраж
дане 16, при следния дневен ред: 1. доклад-анализ на
финансовото състояние на сдружението за 2009 г.;
проект за решение: ОС приема доклад-анализа;
2. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет за взети решения и извърше
ни действия през периода на тяхното управление;
проект за решение: ОС освобождава членовете на
управителния съвет за взети решения и извършени
действия през периода на тяхното управление; 3. взе
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мане на решение за вливане без ликвидация на ЛРС
„Лъки“, гр. Лъки, в СЛР „Чернатица“, с. Хвойна;
проект за решение: ОС взема решение за вливане
без ликвидация на ЛРС „Лъки“, гр. Лъки, в СЛР
„Чернатица“, с. Хвойна; 4. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или техни упълномощени
представители да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС
ще се проведе на същото място, същия ден в 17 ч.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
12498
3. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Училищно настоятелство „Заедно
за децата“ при СОУ „Бачо Киро“, Павликени, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.II.2010 г. в 17,30 ч., в СОУ „Бачо Киро“ – Пав
ликени, кабинет № 4, нова сграда, при следния
дневен ред: 1. отчети на УС за дейността на сдру
жението до 31.XII.2009 г.; 2. приемане на нов устав
на сдружението съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;
3. избор на нов УС; 4. организационни въпроси; 5.
разни. Материалите по дневния ред за провеждане
на общото събрание могат да се получат в седа
лището 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.
12497
32. – Управителният съвет на К луб бойни
изкуства „Петромакс“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на 5.I.2010 г. в 17 ч., в Плевен, ул.
К. Величков 3, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на изменения в устава на клуба; 2. осво
бождаване на членовете на управителния съвет и
на контролния съвет поради изтичане на мандата;
3. избиране на нови членове на УС; 4. избор на нов
председател на КБИ „Петромакс“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12558
28. – Управителният съвет на СКТМ „Тетрон“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 9.I.2010 г. в 10 ч., в
Плевен, ул. Полтава 15, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба за периода 2008 – 2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г.; 3. избор на ръководни
органи; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12560
58. – Управителният съвет на Стопанска кама
ра – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 13.І.2010 г. в 14 ч. в офиса на
камарата на ул. Дойран 138, ет. 5, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на камарата; 2.
приемане на изменения и допълнения в устава; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. разни. Писмени
те материали по дневния ред на общото събрание
се намират в седалището на камарата на адрес:
Плевен, ул. Дойран 138, ет. 5, и са на разположе
ние на членовете всеки работен ден от 9 до 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12435
57. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарски научен селекционерско-технически съюз“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
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общо събрание на 23.І.2010 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Митрополит Паисий 6 (Старинен Пловдив), при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на управителния съвет и на контролния съвет на
сдружението; 2. приемане на промени в устава на
сдружението; 3. избор на нови управителен съвет и
контролен съвет; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на явилите се членове.
12451
20. – Управителният съвет на сдружение „Фут
болен клуб Разград – 2000“, Разград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 8.І.2010 г. в 10 ч. в конферентната зала на хотел
„Лес“, Разград, при следния дневен ред: 1. изме
нение и допълнение на устава на футболния клуб;
2. освобождаване на Младен Ангелов Ангелов,
Станимир Минев Йорданов и Тодор Алексиев Ата
насов като членове на управителния съвет и избор
на нов член на управителния съвет. Писмените
материали и конкретните предложения за решения,
свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение на членовете в сградата на клуба на
адрес: Разград, ул. Хаджи Димитър 6, от датата на
обнародване на поканата.
12557
6. – Управителният съвет на УСК „Силист
ра – 20 0 4“ – Си л ис т ра , на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
клуба на 23.ХІІ.2009 г. в 16 ч. на ул. Богдан войвода
10 при следния дневен ред: 1. отчет на управител
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ния съвет за 2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.;
3. избор на ръководство на управителния съвет на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12586
10. – Управителният съвет на сдружение „За
Владая“, с. Владая, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 21.ХІІ.2009 г.
в 10 ч. в зала „Царевец“ във Владая при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението
през 2008 г.; 2. други.
12592
33. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„Персенк“, с . Хвойна, област Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на управителния съвет от
31.Х.2009 г. свиква общо събрание на сдружението
на 8.І.2010 г. в 18 ч. в Ловен дом – с. Хвойна, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливане
на сдружение ЛРД „Персенк“ в СЛР „Чернатица“,
с. Хвойна, област Смолян; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12554
Неделчо Едрев Едрев – ликвидатор на Ловнорибарско сдружение „Камчия – 2001“, Варна, в лик
видация по ф.д. № 1818/2001, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани креди
торите на дружеството да предявят вземанията си.
12564

СЪОБЩЕНИЯ 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 обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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