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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1
от 19 януари 2010 г.

по конституционно дело № 14 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 19 януари 2010 г.
конституционно дело № 14 /2009 г., докладвано
от съдията Емилия Друмева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 25.09.2009 г. по искане на Министерския съвет. Иска се да бъдат
обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 1 от Закона за амнистия (ЗАмн)
(ДВ, бр. 26 от 2009 г.), които гласят:
„(1) Амнистират се, като се освобождават от
наказателна отговорност и от последиците на
осъждането, лицата, които до 1 юли 2008 г. са
извършили престъпления по непредпазливост,
за които по закон се предвижда лишаване
от свобода до 5 години или друго по-леко
наказание.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато деянието
е извършено в пияно състояние или са причинени тежка телесна повреда или смърт.
(3) Конфискуваните или отнетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества
и събраните глоби въз основа на влезли в сила
присъди до влизането в сила на този закон не
се връщат. Глобите, наложени с влязъл в сила
съдебен акт, се събират.
(4) Иззетите вещи и парични суми по незавършени наказателни производства се връщат
на правоимащите, освен ако придобиването или
притежаването им е забранено или подлежат
на отнемане по друг закон.
(5) Амнистията по ал. 1 не е пречка за реализиране на административната отговорност
по специалните закони.“
Според искането спорен и несъобразен с
принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията (КРБ) е начинът за определяне
на деянията, обхванати от амнистията – чрез
обобщаването им по общи критерии – формата
на вината и предвиденото в закона наказание,
а не чрез изрично посочване на конкретните
престъпления и обществената сфера, където се
проявяват последиците от тях; по този начин
се амнистират деяния от различни раздели на
Наказателния кодекс, включително и престъпления, извършени при осъществяване на
публични функции. В искането се поддържа
още, че оспорените законови разпоредби нарушават принципа на равенство на гражданите
пред закона (чл. 6, ал. 2 КРБ), както и чл. 31,
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ал. 1 КРБ, съгласно който всеки обвинен
в престъпление трябва да бъде предаден на
съдебната власт в законно определения срок.
Иска се Конституционният съд да установи
противоконституционността на разпоредбите
на чл. 1 ЗАмн.
Досега Конституционният съд не е бил сезиран за установяване противоконституционност на
закон за амнистия. С определение от 6 октомври
2009 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество въпреки безспорната специфика на всеки закон за амнистия – обратното
му действие, като е преценил, че всеки закон
за амнистия, в т.ч. и сега оспореният, трябва
да отговаря на изискванията, произтичащи от
конституционните принципи за правовата държава и равенството пред закона; поради това
контролът за конституционност върху такъв
особен вид закони има своето оправдание в
стабилизирането на посочените основни начала.
Съдът е конституирал като заинтересовани
страни Народното събрание, министъра на
правосъдието, главния прокурор, Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд, Висшия съдебен съвет, Съюза на юристите
в България и Висшия адвокатски съвет. Становища по делото са представили министърът
на правосъдието, Върховният касационен съд,
Съюзът на юристите в България и Висшият
адвокатски съвет. Искането изцяло се подкрепя от министъра на правосъдието. Върховният
касационен съд и Висшият адвокатски съвет
считат, че не е налице противоконституционност
на оспорените законови разпоредби. Съюзът на
юристите в България изразява становище, че,
първо, искането е недопустимо, тъй като въпреки
формалното спазване на чл. 149, ал. 1, т. 2 и на
чл. 150, ал. 1 КРБ оспорените разпоредби имат
еднократно действие, което вече е произведено
в правния мир и представлява непроменим нормативен акт, и, второ, искането е неоснователно.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането и в становищата на страните, установените
факти и обстоятелства, за да се произнесе, взе
предвид следното:
1. Правомощие на Народното събрание е
да „дава амнистия“ (чл. 84, т. 13 КРБ). В съвременния конституционализъм се приема, че
такова правомощие по правило принадлежи на
националния представителен орган, дори и да не
му е изрично възложено по конституция. Конституцията на Република България не поставя
никакви условия по даването на амнистия. И
все пак правната уредба на всяка амнистия има
своите предели, които произтичат от същността
на амнистията като правен институт.
Законодателната техника, приложена при
чл. 84, т. 13, свидетелства, че КРБ съдържа
„амнистията“ като познат на правото институт,
чиито характеристики имат трайна уредба в
законодателството; съзнанието за „трайността“
на законовата уредба се съдържа във факта,
че Конституцията не препраща принципно
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към закон, който да уреди условията и реда
за прилагането на амнистията, както изрично
прави с други правни институти (например
гражданството). Впрочем този подход на КРБ
спрямо амнистията е присъщ на съвременните
конституции в Европа; присъщ е и на българската конституционна традиция – Търновската
конституция и конституциите от 1947 и 1971 г.
съдържат също икономична уредба.
Разпоредбата на чл. 84, т. 13 е от 1991 г.
Споменатата „трайна законова уредба“, върху
която тогава е стъпила Конституцията, е от
Наказателния кодекс (НК). Той е „предконституционен“ закон; в сила е от 1968 г., действа
и понастоящем с редица изменения. Уредбата
на амнистията като институт на материалното наказателно право е в Общата част на
НК – чл. 83; той е от първоначалния текст на
НК, т.е. от 1968 г. Тази устойчивост и стабилност
на материалноправната уредба на амнистията
оправдава в 1991 г. конституционния запис и
прави ненужни повече правила на конституционно равнище. И още – от юли 1991 г. насам
НК многократно е бил изменян, но чл. 83 е
останал незасегнат и е бил прилаган – Народното събрание е приемало и е изменяло закони
за амнистия: Закон за амнистия и връщане на
отнети имущества, ДВ, бр. 1 от 1991 г.; изм.
бр. 62 от 1997 г.; доп. бр. 9 от 2000 г.; Закон
за амнистия от 2002 г., ДВ, бр. 78 от 2002 г.;
Закон за амнистия, ДВ, бр. 26 от 2009 г. Тези
факти, възприети в светлината на § 3, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
КРБ („Разпоредбите на заварените закони се
прилагат, ако не противоречат на Конституцията“), са признание за това, че съдържащата
се в чл. 83 НК уредба не противоречи на КРБ.
Съдът не намира основание да направи
заключението, че разбирането за амнистията,
вложено в правомощието на Народното събрание по чл. 84, т. 13 КРБ, е различно от това по
чл. 83 НК. При това положение, за да тълкува
конституционното разбиране за амнистия и да
се произнесе по искането, съдът първо ще насочи вниманието си към устойчивата законова
уредба на института.
2. Член 83 НК гласи: „Амнистията заличава
престъпния характер на определен вид извършени деяния или освобождава от наказателна
отговорност и от последиците на осъждането
за определени престъпления.“
2.1. Разпоредбата на чл. 83 е поместена в
глава „Погасяването на наказателното преследване и на наложеното наказание“ на НК наред
с другите основания (давност, смърт). Родовото
понятие е „погасяване на наказателната отговорност“; амнистията е един от пътищата за
постигането му.
2.2. Амнистията винаги се дава абстрактно
и общо за разлика от помилването, което е
конкретно и индивидуално. Конституцията на
Република България не определя изрично с
какъв акт Народното събрание упражнява пра-
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вомощието си по чл. 84, т. 13. При действието
на КРБ Народното събрание винаги е давало
амнистия със закон, а не с решение.
С амнистията се прави преоценка на вече
извършени престъпни деяния. Тя винаги е израз
на наказателна политика, която е държавната
политика в определен момент. Впрочем това се
отнася за всяко законодателство. Но тъй като
амнистията представлява изключение от общото правило за привличането към наказателна
отговорност при извършване на престъпление,
логично е такава радикална намеса да е осъществима със значима цел – политическо събитие
и/или от съображения на правната политика.
2.3. Амнистията се отнася винаги и само
до извършени към определен минал момент
престъпни деяния. Те биват преоценявани
като „непрестъпни“ само за периода, обхванат от амнистията, но запазват престъпния
си характер в бъдеще. Амнистията е обратно
обществено-правно окачествяване на прояви,
третирани по време на тяхното извършване
като престъпления, пораждащи на общо основание наказателна отговорност (Ив. Ненов).
Амнистията въздейства само назад във времето. Всеки закон за амнистия добавя нещо
към прилагането на засегнатите разпоредби
на материалното наказателно право. Такъв
закон не отменя тяхното действие; отменя по
изключение и назад във времето наказуемостта за определени престъпления, извършени
до определена дата. Поради това амнистията
оставя самото наказателно право недокоснато;
действието є е външно за него.
С тази си класическа същност институтът
на амнистията е имал законова уредба при
действието на Търновската конституция, която уредба има проекция и в правната теория:
„Амнистията ... унищожава престъплението,
преследването, присъдата, всичко, което може
да бъде разрушено, и се спира само пред невъзможността да измени факта – Quod factum
est, infectum redere non potest, което е сторено,
не може да стане несторено“ (К. Н. Ников).
2.4. Със Закона за амнистия, приет 1964 г.
(ДВ, бр. 71 от 1964 г.), в правното пространство на България се въвежда разграничаване
на две хипотези: в първата (чл. 1 – 5) определени деяния се амнистират, т.е. заличава
се престъпният им характер; във втората
(чл. 6) – лицата, които са извършили до
определена дата престъпления, които се наказват с лишаване от свобода до 5 години
или с друго по-леко наказание и отговарят
на определени условия и признаци, се освобождават от наказателно преследване или от
изтърпяване на наказание за тях.
С приетия в 1968 г. нов (тогава) Наказателен
кодекс разграничението, направено в самостоятелния Закон за амнистия от 1964 г., се превръща в общо правило (чл. 83): двете хипотези
са вместени със съюза „или“ в нормативната
уредба на амнистията; тази уредба действа без
промяна и днес. В доктрината съответно е въ-
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ведена и терминологията: „декриминализираща
амнистия“, покриваща първото предложение
на чл. 83 НК – тя заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния...,
и „помилваща амнистия“, покриваща второто
предложение на същата разпоредба – тя освобождава лицата от наказателна отговорност и
от последиците на осъждането за определени
престъпления, без изрично да заличава престъпния характер на деянията.
В доктрината преобладаващо се поддържа,
че декриминализиращата амнистия е по-силна и
радикална, тъй като прави престъпното деяние,
обхванато от амнистията, несъществуващо за
наказателното право. А помилващата амнистия е форма на държавна милост, т.е. общо
помилване с обратно действие, при което освобождаването е само от наказателноправните
последици; тя не премахва противоправността
на деянието, а само възможността за него да
бъде реализирана наказателна отговорност, при
това временно, като извършените след това
деяния са на общо основание наказуеми. И
при двата вида амнистията е препятствие срещу
привличане към наказателна отговорност на
лицата, които са извършили деянията, обхванати от нея; амнистията погасява всяко едно
от правата на държавата по осъществяване на
наказателната отговорност.
2.5. В искането до Конституционния съд
изрично се подчертава, че оспореният чл. 1
ЗАмн съдържа „т.нар. декриминализираща“
амнистия и се цитира съответно дефиниция от
правната теория. По този въпрос в становището,
представено от Върховния касационен съд, се
отбелязва, че тази квалификация е неточна, защото оспореният чл. 1, ал. 1 от процесния ЗАмн
буквално възпроизвежда второто предложение на
чл. 83 НК, от което следва, че става дума не за
декриминализираща амнистия, а за помилваща
амнистия с присъщите є характеристики.
От уредбата на чл. 84, т. 13 КРБ, че Народното събрание дава амнистия, Конституционният
съд не може да направи друго заключение,
освен че преценката е изцяло на Народното
събрание да приложи един от двата варианта на
амнистия, визирани в чл. 83 НК. Конституцията
не въвежда ограничение за това изключително
правомощие на Народното събрание.
Конституционният съд не навлиза в спора
какъв вид амнистия е приложил законодателят
в разглеждания сега ЗАмн, тъй като намира
спора за неотносим към предмета на конституционното дело, а именно дали уредбата на чл. 1
от оспорения ЗАмн е конституционосъобразна.
Съответствието с Конституцията ще бъде проверено на базата на основните компоненти, които
съдържа всяка работеща конституция, в т.ч. и
КРБ – правовата държава и разделението на
властите, както и основните права на гражданите, и конкретно – равенството пред закона.
3. Основен компонент от същността на
правовата държава е принципът за разделението на властите. Амнистията е особен правен
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институт, който съответно има особено място
в разделението на властите – тя представлява
законодателна намеса в приложното поле на
материалния наказателен закон, т.е. в полето
на съдебната власт; преоценката, която законодателят прави относно определени престъпни
деяния и тяхната наказуемост, навлиза пряко
в правомощията на съдилищата.
Но амнистията е предназначена да осъществява друга съставка от богатата същност на
правовата държава; тази същност се е формирала от идеи и цивилизационни стандарти за
изграждането на общество, чиято основна грижа
са човешките права (Решение на Конституционния съд № 1 от 2005 г. по к.д. № 8/2004).
4. Законодателят разполага с широк периметър за преценка за обхвата на една амнистия – какви деяния и по какъв критерий: само
за определени типове деяния или при определени
условия и т.н., като действа правилото, че колкото амнистията е по-диференцирана, толкова
по-тесен е кръгът на обхванатите престъпления.
Специфичният характер и резултатът, към
който е насочена една амнистия, изисква деянията, обхванати от нея, да бъдат нормативно
определени. Прегледът на законите за амнистия, приемани досега в България, показва, че
определянето на деянията е било постигано
или чрез изброяване на конкретни текстове
от наказателния закон, или чрез посочването
на други белези от съставите на съответните
престъпления – форма на вина, предвидено
наказание или други общи белези, т.е. прилагана е различна законодателна техника предвид
конкретните цели на всяка амнистия, без това
да променя наказателноправното є действие.
Съдът прави извод, че принципът за правовата
държава е спазен, ако при използвания подход
са изпълнени изискванията за яснота и прецизност на правната норма до степен, която
позволява конкретизирането на деянията и
субектите, към които е насочена амнистията.
При чл. 1 на оспорения ЗАмн тези изисквания
са спазени. Приложното поле на амнистията,
кои престъпления обхваща и в кой раздел на
НК те попадат, е обусловено единствено и само
от наказателната политика на формиралото
се в народното представителство мнозинство
и не зависи от критерия, използван при определянето им.
5. Стремежът към равенство пред закона
несъмнено е основен двигател в конституционната държава. Така е и във възстановената
държавност на България още от Освобождението – равенството пред закона по Търновската
конституция е основен принцип. Без него решенията, приети с мнозинство, а с тях и самата
демокрация, въобще са немислими.
5.1. Конституционният съд многократно е
разглеждал от различни аспекти същността на
принципа за равенството пред закона (чл. 6,
ал. 2 КРБ) и неговите проявления, нормирани
в отделни конституционни разпоредби – чл. 10;
чл. 46, ал. 2 ; чл. 47, ал. 3 и др. Така в прав-
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ното пространство са се обособили „полета на
равенство“, в които прилагането на принципа
за равенство има своя специфика и индивидуализация.
Поставя се въпросът може ли да бъде обособено такова „поле на равенство“ в обхвата
на един закон за амнистия, за да се провери
специфичното конкретно приложение на принципа за равенството? Отговорът е в същността
на амнистията като правен институт: всяка
амнистия по дефиниция е неравенство per se,
доколкото позволява на тези, които са в обхвата
є, да избегнат наказателната отговорност; за тях
обаче важи правилото, че всички засегнати от
амнистията деяния и лица се третират равно.
5.2. Съдът е на мнение, че специфичното
приложение на принципа за равенството в
обхвата на конкретна амнистия, в случая оспорения ЗАмн, трябва да се проверява по целите
на амнистията, критериите за направеното
разграничаване и съизмерването на целите с
критериите. Впрочем това са и трите ограничения, на които подлежи свободната преценка
у законодателя, когато дава амнистия.
Законодателят решава за целта на амнистията, като тя задължително трябва да съответства
на Конституцията – например по-ефективно
прилагане на наказателното и пенитенциарното
право. Законодателят решава и за критериите.
Той има право цялостно да изключи от амнистията определени типове деяния; има право
също така определени фактически състави да
подложи на особена уредба. В чл. 1, ал. 1 на
оспорения ЗАмн критериите са горната граница
на наказанието лишаване от свобода, формата на
вината и деянията да са извършени до 1.07.2008 г.
Съизмерването на избраните критерии спрямо
поставената цел трябва да може да легитимира
амнистията за това, че конкретният закон за
амнистия не е произволно привилегироване.
Така въпреки отсъствието на изрични условия
и изисквания при упражняването на конституционното правомощие на Народното събрание
(чл. 84, т. 13) да дава амнистия всеки закон за
амнистия има своите предели в специфичното
приложение на принципа за равенство в полето
на конкретната амнистия.
Конституционният съд не упражнява контрол върху един закон за амнистия за това,
дали създадената с него уредба е необходима
и целесъобразна. Такава преценка съдът не
може да направи и с оглед на правната сигурност и предвидимост като характеристики на
правовата държава, които включват забраната
при последващи законодателни промени да
се влошава положението на привлечения към
наказателна отговорност и съответно изискват
приложимостта на най-благоприятния закон
при нейната реализация – в случая оспорения
такъв за амнистия. Конституционният съд
може да установи само дали законодателят е
прекрачил границите на разполагаемото му по
Конституция поле за преценка. Нарушение на
общия принцип за равенство е налице само
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когато дадената със закон амнистия очевидно
не е ориентирана към справедливостта, когато
за тази уредба не могат да се намерят разумни
съображения, които произтичат от същността
на амнистията. При оспорената разпоредба на
чл. 1 ЗАмн съдът не констатира нарушение на
принципа за равенството пред закона съгласно
съдържащото се в Конституцията и изложено
тук разбиране за амнистия. Оспореният чл. 1
ЗАмн с оглед критериите, които са заложени в
него, не създава предпоставки за неравноправно третиране на лицата, извършили деянията,
обхванати от амнистията. Поради това съдът
намира за несъстоятелно становището на вносителя, че законът създава неравнопоставеност
между лицата, извършили инкриминираните
деяния преди и след 1 юли 2008 г.
6. В искането се поддържа, че оспореният
чл. 1 ЗАмн нарушава и чл. 31, ал. 1 КРБ, тъй
като съдебната власт ще бъде лишена от възможността да упражни контрол върху лицата,
извършили деянията, обхванати от амнистията.
Систематическото място на чл. 31, ал. 1 е в
глава втора на КРБ – „Основни права и задълженията на гражданите“, и съдържа едно от
т.нар. съдебни основни права на всеки, обвинен в
престъпление – да бъде предаден на съдебната
власт в законно определен срок. Същността на
това основно право е в процесуалното задължение на органите на съдебната власт да осигурят
в разумен срок разглеждане на делото на всяко
лице, обвинено в извършване на престъпление.
Съдът е на мнение, че тази същност е неотносима към който и да е акт за амнистия, защото
един закон за амнистия прекратява с обратна
сила не само възникналото материалноправно
наказателно правоотношение, но и обусловените
от него процесуални правоотношения.
7. Относно мотивите, с които проектът на
оспорения ЗАмн е внесен в Народното събрание,
в искането се изразява съмнение, че с тях „се
прикриват същинските мотиви за приемането на
закона, свързани с избягването на наказателната
отговорност от лица, заемали висши държавни
длъжности в периода до 1 юли 2008 г.“. Предположението се прави в подкрепа на искането
за установяване противоконституционност на
чл. 1 от въпросния закон.
Според класическите правни принципи никой не може да е съдия по свое дело, в т.ч. и
законодателят, който по тази логика не може/
не бива да дава амнистия в своя полза; поначало волеобразуването в парламента като
национален представителен орган трябва да
бъде ориентирано към общото благо; отделният
народен представител представлява не само
своите избиратели, но и целия народ (чл. 67,
ал. 1 КРБ). Въз основа на тези принципи е
съграден конституционният ред на съвременната
демократична държава. Те са били създадени,
за да се спазват, и хипотетичното допускане,
че недобросъвестно няма да бъдат спазвани,
е неприемливо (Решение на Конституционния
съд № 1 от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.).
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Поначало предположения за амнистия „в
своя полза“ се свеждат принципно до quaestio
facti, т.е. до преценяването на фактически обстоятелства, които са от значение за правното
решение. Фактите в случая са следните: през
2007 г. Министерският съвет е внесъл в Народното събрание законопроект за амнистия
(702-01-8, 2.02.2007 г.). Уредбата му е имала
широк предмет, включващ и освобождаване
от наказателна отговорност и от последиците
на осъждането за извършени до влизането на
закона в сила на непредпазливи престъпления,
наказуеми с лишаване от свобода до 5 години
или с по-леки наказания съгласно чл. 83, предл.
2 НК. В мотивите като повод за амнистията
е посочено присъединяването на Република
България към Европейския съюз и че по повод на такива забележителни общозначими за
страната събития се предприемат актове на
хуманизъм и милосърдие към осъдените. Като
цел на амнистията се посочва очакваното прекратяване по чл. 78а НК на значителен брой
наказателни производства, чрез което съдебната
система ще се концентрира по-добре върху
по-тежките престъпления. Законопроектът е
получил 2 становища от постоянни комисии,
след което процесуалното му развитие е спряло
преди фазата на І четене – законопроектът е
оттеглен от вносителя (27.05.2007 г.).
В мотивите към сега оспорения ЗАмн (Законопроект на Министерския съвет 802-01-90,
26.11.2008 г.) се акцентира върху целта на
предвидената амнистия – „до известна степен да облекчи съдебната система от дела
за дребни престъпления, които завършват с
административно наказване, а така също и
да разтовари, макар и незначително, органите
по изпълнение на наказанията“. В искането до
Конституционния съд се посочва, че такива
мотиви могат да обосноват единствено мерки
за оптимизиране на съдебната система, не и
амнистия, и се прави предположение за прикриване на същинските мотиви.
Съдът прави констатацията, че проучването
на фактическия материал и правните доказателства по обсъждането и приемането от Народното
събрание на оспорения ЗАмн не дава основание
в подкрепа на направеното предположение.
Едновременно с това съдът държи да подчертае, че поставянето на въпроса за възможни
прикрити същински мотиви при даване на
амнистия несъмнено ангажира политическото
съзнание и изостря общественото внимание в
служба на справедливостта и морала.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на Министерския съвет
за установяване противоконституционността
на чл. 1 от Закона за амнистия (ДВ, бр. 26
от 2009 г.).
Председател: Евгени Танчев
514
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 22 ЯНУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за единиците за измерване, разрешени за
използване в Република България, приета с
Постановление № 275 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм.,
бр. 40 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 думите „стопанската дейност,
в здравеопазването, за осигуряване на обществената безопасност и защитата на околната
среда и за административни цели“ се заменят
с „Република България“.
§ 2. В чл. 5 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Алинея 1 се отнася за вода с изотопен
състав, определен от съотношения на количеството вещество, както следва: 0,00015576 мола
2
Н за мол 1Н, 0,0003799 мола 17О за мол 16О и
0,0020052 мола 18О за мол 16О.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. Раздел ІІІ „Допълнителни единици SI“
се отменя.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 сe изменя така:
„(1) Производните единици SI се получават
кохерентно от основните единици SI и се изразяват чрез алгебрични изрази под формата на
произведения от степени на основните единици
SI с числен коефициент, равен на 1.“
2. В ал. 2 думите „и допълнителните единици
SI“ се заличават.
§ 6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „на големи
стойности на мощността“ се заменят с „на
активната мощност“.
§ 7. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията
на Директива 80/181/ЕИО за сближаване на
законодателствата на държавите членки относно
мерните единици и за отмяна на Директива
71/354/ЕИО, последно изменена с Директива
2009/3/ЕО.“
§ 8. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 9. В приложение № 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „към чл. 15,
ал. 2 и“ и „на допълнителните единици SI и“
се заличават.
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2. В таблицата накрая се добавя следният ред:

Каталитична активност

катал

kat

mol.s-1

“

Заключителни разпоредби
§ 10. Постановлението се приема на основание чл. 13 от Закона за измерванията.
§ 11. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
ОТ 22 ЯНУАРИ 2010 Г.

за предоставяне на средства от републикан
ския бюджет за придобиване на акции от
държавата във връзка с увеличението на
капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне на
24 092 000 лв. от републиканския бюджет за
2010 г. чрез бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията с цел увеличаване капитала на
„Български държавни железници“ – ЕАД, чрез
емитиране на нови акции, които ще бъдат
придобити от държавата.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по централния
бюджет и по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2010 г. при условията и по реда
на § 21, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. и на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет и да преведе средствата по чл. 1.
Чл. 3. Предоставянето на средствата по чл. 1
да се извърши при спазване изискванията на
Закона за държавните помощи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
665
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
ОТ 25 ЯНУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 258 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допусти
мост на разходите по Оперативна програма
„Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния
фонд и Европейския фонд за регионално раз
витие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 89 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. да са извършени в парична форма, с
изключение на изрично посочените случаи в
чл. 5, ал. 1;
7. да са предвидени в договор за безвъзмездна финансова помощ или в заповед по чл. 3
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз и по Програма ФАР на
Европейския съюз (ДВ, бр. 45 от 2007 г.);
8. да са извършени и платени през периода
за допустимост по чл. 3, ал. 1.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. основани на цени, които не надвишават
фиксираните в договора за обществена поръчка.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на изменение или допълнение на ОПТ разходи, свързани с нови типове
дейности, определени за допустими за финансиране в ревизирания вариант на програмата,
се считат за такива от датата на представянето
в Европейската комисия на искането за изменение или допълнение.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създават букви „д“, „e“ и „ж“:
„д) земята става собственост на държавата
или на лице, на което са възложени публичноправни функции;
е) земята не е придобита от бенефициента
преди началната дата на допустимост на разходите за проекта;
ж) земята не е обременена с вещни и/или
облигационни тежести.“
2. В т. 5 се създава буква „д“:
„д) недвижимото имущество става собственост на държавата или на лице, на което са
възложени публичноправни функции.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „проекти по ОПТ“
се поставя запетая и се добавя „които са част
от списъка с основни проекти по програмата“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Разходите, свързани с подготовката на
проекти, които са част от основния списък на
ОПТ, са за сметка на бюджета на съответната
приоритетна ос.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
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„3. разходи за експерти – външни за Управляващия орган, наети за подпомагане на
дейностите по т. 1.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Разходи, свързани с подготовката на
проекти по ОПТ, които не са част от основния
списък на проектите по програмата, са допустими за финансиране в рамките на приоритетна
ос „Техническа помощ“.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. допълнително възложени извън длъжностните им характеристики задачи/отговорности
и/или в договорите за тяхното назначаване;
дейностите се възлагат в съответствие с методология, одобрена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;“.
§ 7. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. Не са допустими за финансиране
разходите, извършени във връзка с проект,
чието изпълнение е приключило към момента
на подаване на формуляра за кандидатстване
за финансиране по ОПТ.“
§ 8. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба думите „Министерството на транспорта“
се заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 9. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 3 думите „министърът на транспорта“ се заменят с „министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
2. В § 5 думите „министъра на транспорта“
се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Центърът на промишлеността на
Република България в Москва, Руска федерация, е създаден и осъществява дейността си на
основата на Спогодба между правителството
на Република България и правителството на
Съюза на съветските социалистически републики за сътрудничество по по-нататъшното
подобряване техническото обслужване на машините, съоръженията и уредите, доставяни
във взаимната търговия, подписана в София
на 13 юли 1974 г., утвърдена с Разпореждане
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№ 180 от 13 септември 1974 г. на Бюрото на
Министерския съвет и след преобразуване,
извършено с Разпореждане № 22 от 11 юли
1986 г. на Бюрото на Министерския съвет на
Република България.
(2) С правилника се уреждат устройството,
дейността и организацията на работа на Центъра
на промишлеността на Република България в
Москва, Руска федерация, наричан по- нататък
„Центъра“.
(3) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
(4) Центърът има дипломатически статут
по Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 1961 г. и е част от зоната на
работа на посолството на Република България
в Руската федерация.
(5) Центърът е второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Официалният адрес на Центъра е Руска
федерация, пощенски код 117570, Москва, ул.
Красного маяка, дом 24.
(7) Административният адрес на Центъра в
Република България е в София, ж.к. Изгрев,
ул. 165 № 3, ет. 6, стаи 601/602.
Г л а в а
в т о р а
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА
Чл. 2. Центърът съдейства и подпомага министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при осъществяване на държавната политика в
областта на разширяването на икономическите,
търговските и техническите отношения между
Република България и Руската федерация в
развитието на двустранните икономически
връзки, разширяване на българския износ и
туризъм и привличането на инвестиции.
Чл. 3. (1) При осъществяването на своята
дейност Центърът:
1. създава, поддържа и предоставя актуална
информация за икономическите възможности
и експортен потенциал на Република България
и за условията за извършване на търговска
дейност в Руската федерация;
2. подпомага българските юридически и физически лица, производители и износители на стоки
и услуги и техни обединения при реализиране
на дейността им на руския пазар, като предоставя информация, съдейства за установяване на
делови контакти, организира срещи, изложби,
делови мисии, бизнес форуми, презентации и
други мероприятия и им предоставя за ползване
помещения и жилища, извършва и други услуги,
създаващи условия за успешното развитие на
дейността на българските юридически и физически лица и техните обединения на руския пазар;
3. поддържа предоставеното му недвижимо
имущество.
(2) Центърът осъществява контакти с органи на държавната администрация, неправителствените организации и деловите среди на
Република България и Руската федерация по
въпроси, свързани с изпълняваните задачи.
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Г л а в а
т р е т а
ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА
Чл. 4. (1) Центърът се ръководи и представ
лява от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министър-председателя на Република
България и има дипломатически ранг към
Посолството на Република България в Москва,
който се определя по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
по съответния ред.
Чл. 5. (1) Директорът:
1. представлява Центъра, организира, ръководи и контролира дейността му;
2. координира дейността на Центъра с Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българската
агенция за инвестиции, български физически и
юридически лица и техни обединения;
3. сключва договори за сътрудничество с
български браншови и отраслови организации;
4. предлага на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма сключване, изменение
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения на служителите на Центъра
с място на работа в Москва, Руска федерация,
командироването им по реда на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина,
предсрочното прекратяване или удължаване
срока на дългосрочната им командировка,
както и прави предложения за налагане на
дисциплинарни наказания на тези служители;
5. сключва, изменя и прекратява правоотношенията на служителите с място на работа
в София, Република България, разрешава
ползване на отпуски, както и изплащането на
обезщетения за неизползван платен годишен
отпуск на същите;
6. командирова служителите, назначавани
от него, в Руската федерация и в чужбина;
командироването извън територията на Руската федерация се съгласува с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
7. предлага за утвърждаване на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма проект
на устройствен правилник, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите
и работните заплати на Центъра;
8. утвърждава и подписва месечните ведомости за възнагражденията на служителите на
Центъра и плащанията по чл. 15 от Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина;
9. сключва, изменя и прекратява граждански
договори;
10. утвърждава вътрешните правила за работа в Центъра, като ръководи, организира и
осъществява контрол за спазването им;
11. ръководи, организира, координира и
осъществява контрол за ефективното използване, стопанисване и опазване на имуществото на Центъра, като взема решения относно
управлението, поддържането и ползването на
движимото и недвижимото имущество при
спазване на законовите процедури;
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12. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията съгласно Закона
за защита на класифицираната информация;
13. управлява като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити средствата на Центъра;
14. представя за утвърждаване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
годишния план за дейността на Центъра и
актуализирания план за второто полугодие на
съответната година;
15. представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма тримесечни отчети за
дейността на Центъра и годишен доклад за
цялостната дейност на Центъра;
16. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Центъра и осъществява
контрол по прилагането на процедурите за
оценяване изпълнението на служителите в
Центъра.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от оправомощено от него
лице въз основа на издадена за това заповед.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА
Раздел І
Общи положения
Чл. 6. (1) Администрацията на Центъра е
организирана в два отдела, които подпомагат
директора при осъществяване на правомощията му и осигуряват технически дейността на
Центъра.
(2) Общата численост на персонала в
Центъра е 10 щатни бройки и е посочена в
приложението.
(3) Дейността на Центъра се осъществява
от държавни служители и служители, работещи
по трудово правоотношение.
(4) Служителите с място на работа в Москва,
Руска федерация, се назначават от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и се
командироват при условията и по реда на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.
(5) Служителите с място на работа в София,
Република България, се назначават от директора на Центъра.
(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава структурата, длъжностното разписание, поименното разписание на
длъжностите и работните заплати на Центъра.
Раздел II
Отдели
Чл. 7. (1)Администрацията на Центъра е
организирана в отдел „Счетоводно-правна и
логистична дейност“ и отдел „Делови връзки
и информация“.
(2) Отдел „ Счетоводно-правна и логистична
дейност“:
1. осигурява в правнонормативно отношение
дейността на директора и на администрацията,
изготвя проекти на договори с физически и
юридически лица, в т. ч. проекти на граждански
договори и договори, свързани с управлението,
поддържането и ползването на движимото и
недвижимото имущество на Центъра;
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2. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции;
3. изготвя и актуализира проектите на устройствен правилник на Центъра, на длъжностните разписания и поименното разписание на
длъжностите и работните заплати на Центъра,
в т. ч. и на извънсписъчния състав, назначаван
при условията и реда на ПМС № 66 от 1996 г.,
поддържа и актуализира съществуващата база
данни, свързани с управление на човешките
ресурси и деловодната система;
4. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване на Центъра в
съответствие със Закона за счетоводството и
другите нормативни актове, изготвя проекта на
бюджет, следи за изпълнението на утвърдения
му бюджет, изготвя периодичните касови и
счетоводни отчети за дейността на Центъра и
ги предоставя в определените срокове на първостепенния разпоредител, съставя годишния
финансов отчет;
5. организира функционирането на системите
за финансово управление и контрол, включващи
и системата на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност на Центъра
при разходването на бюджетни средства;
6. организира завеждането и отчитането
на материалните и нематериалните активи
на Центъра, извършва касовото и банково
обслужване на Центъра, създава организация
по охраната на труда, техниката за безопасност и отбранително- мобилизационната подготовка и охранителния режим и осигурява
поддръжката и целесъобразното управление
на сградния фонд и материално-техническата
база на Центъра;
7. осъществява дейностите по работата с
предложенията, сигналите, жалбите и молбите
на физически и юридически лица, касаещи
работата на Центъра.
(3) Отдел „Делови връзки и информация“:
1. поддържа интернет страницата на Центъра, създава, поддържа и предоставя актуална
информация за икономическите възможности
и експортен потенциал на Република България
и за условията за извършване на търговска
дейност в Руската федерация;
2. организира в Руската федерация презентации на експортния потенциал и инвестиционния
климат в България, изложбени прояви и бизнес
срещи, делови мисии, семинари, конференции,
участва в подготовката и провеждането на такива
мероприятия, организирани от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и
други български институции;
3. съдейства на българския бизнес при осъществяване на контакти с потенциални бизнес
партньори, включително и като разпространява
търговски запитвания и предложения и подпомага обмена на информация между тях;
4. осъществява взаимодействие с дирекция
„Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
по въпросите на търговско-икономическата и
маркетинговата дейност на руския пазар.
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Раздел IІІ
Организация на работата на Центъра
Чл. 8. Вътрешните правила за работа в Центъра се утвърждават от директора на Центъра.
Чл. 9. Началниците на отдели ръководят, организират, контролират, планират, координират,
отчитат се и носят отговорност за дейността и за
изпълнението на задачите на съответния отдел
в съответствие с определените с правилника и
възлаганите допълнително от директора функции.
Чл. 10. Освен определените с правилника
функции отделите изпълняват и други задачи,
възложени им от директора във връзка с осъществяваната от Центъра дейност.
Чл. 11. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в администрацията, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител
за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 12. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с парични награди, както
и с отличия и с предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не може
да надвишава размера на основната заплата на
съответния служител.
(2) Награждаването на служители от администрацията на Центъра се извършва със заповед
на директора по предложение на началниците на
отдел. В заповедта за награждаване се определя
видът отличие или награда, като по преценка
директорът може да награди едновременно с
отличие и с предметна или парична награда.
(3) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на Центъра.
Чл. 13. (1) Работното време на служителите
в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на Центъра е от 9,00
до 17,30 ч. с почивка от 12,00 до 12,30 ч.
(3) Приемното време на административните
звена, които работят с външни лица, е в рамките
на работното време, а за специфични случаи
то се определя със заповед на директора.
Чл. 14. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и
изслушването на техните предложения и сигнали
се извършват в приемната на Центъра, като
информация за приемните дни се оповестява на
интернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на Центъра.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на директора.
(3) Не се образува производство по анонимни
предложения и сигнали, както и по сигнали,
отнасящи се до нарушения, извършени преди
повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български език,
седалището и последният, посочен в съответния
регистър, адрес на управление и електронният
му адрес, ако има такъв;
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3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са
подписани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването на
сигнала, установено чрез датата на подаването
или заявяването в приемната или в деловодството на Центъра.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на Центъра могат
да се правят до директора на Центъра. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра на икономиката, енергетиката
и туризма.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в Центъра, с които се засягат държавни
или обществени интереси, права или законни
интереси на други лица, могат да се подават до:
1. директора, когато сигналът се отнася до
служители на Центъра;
2. министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, когато сигналът се отнася до директора
на Центъра, по преценка на подателя сигналът
може да бъде подаден и чрез директора.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от
7 дни от постъпването им, освен когато има
данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За
препращането се уведомява подалият сигнала
или предложението.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник се издава
на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.
§ 2. Този правилник влиза в сила от 1 февруари 2010 г.
§ 3. В едномесечен срок от приемането на
Устройствения правилник директорът на Центъра издава необходимите правила и актове.
§ 4. Отменя се Устройственият правилник
на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руска федерация (ДВ,
бр. 43 от 2009 г.).
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Центъра на промишлеността на Репуб
лика България в Москва, Руска Федерация – 10
щатни бройки
Директор
1
Отдел „Счетоводно-правна и логистична
дейност“
5
Отдел „Делови връзки и информация“
4
484

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Центъра за
развитие на човешките ресурси
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, структурата, числеността на персонала
и организацията на работата на Центъра за
развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), наричан
по-нататък „центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо
звено в системата на народната просвета по
смисъла на чл. 33a, ал. 1, т. 3 от Закона за
народната просвета.
(2) Центърът е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на образованието, младежта и
науката със седалище и адрес на управление
София 1000, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 4.
Чл. 3. (1) Финансирането на центъра се
извършва със средства от държавния бюджет,
средства от бюджета на Европейската комисия
и приходи от собствена дейност.
(2) Управлението на бюджета на центъра и
разходването на средства по ал. 1 се извършва
в съответствие с българското и европейското
законодателство, както и с Ръководството за
националните агенции по Програма „Учене
през целия живот“.
(3) Приходите от собствена дейност се набират от:
1. европейски и международни програми
и проекти;
2. национални програми и проекти;
3. дарения;
4. други източници.
(4) Центърът има собствени банкови сметки
в левове и чуждестранна валута.
Раздел II
Функции
Чл. 4. Центърът администрира, насърчава,
консултира, организира и координира участието
на Република България в Програма „Учене
през целия живот“ в нейните съпътстващи
хоризонтални програми и дейности и в други
европейски образователни програми и инициативи с цел:
1. изпълнение на политиката за повишаване
на административния капацитет на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата,
детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета чрез реализиране
на проекти и дейности по програмата;
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2. засилване на ролята на образованието и
обучението за повишаване на конкурентоспособ
ността на българските граждани в контекста на
икономика, основана на знанието и иновациите;
3. създаване и усъвършенстване на условията
за учене през целия живот;
4. подпомагане на Министерството на образованието, младежта и науката в процеса на
формиране и изпълнение на политики за учене
през целия живот.
Чл. 5. За изпълнение на целите по чл. 4
центърът:
1. насърчава и координира участието на
Република България в програми и инициативи,
свързани с изграждането и укрепването на европейските системи за образование и обучение,
и отговаря за изпълнението им в рамките на
предвидените правомощия;
2. координира и управлява дейности, свързани с разработване, реализиране, наблюдение
и оценка на проекти в областта на обучението
и образованието;
3. предоставя консултации, техническа помощ и обучение по проекти в образованието
и обучението по Програма „Учене през целия
живот“ и по нейните съпътстващи хоризонтални
програми и дейности;
4. изпълнява функциите на Национална
агенция по Програма „Учене през целия живот“ въз основа на сключено споразумение с
Министерството на образованието, младежта
и науката;
5. прилага правилата за финансово администриране и договорните условия, определени
от Общността за Програма „Учене през целия
живот“ и за нейните съпътстващи хоризонтални
програми и дейности;
6. осигурява подходящ екип от служители
с езикови и професионални компетенции,
съответстващи на изискванията за работа в
сферата на международното сътрудничество и
в областта на образованието и обучението, с
цел правилното прилагане на Програма „Учене
през целия живот“ и на нейните съпътстващи
хоризонтални програми и дейности;
7. осигурява подходящата инфраструктура
за администрирането на програмата;
8. анализира административните и финансовите условия за прилагане на децентрализиран
подход при управлението на европейски образователни програми и инициативи на национално
ниво и прави предложения на министъра на
образованието, младежта и науката за усъвършенстването им;
9. анализира нуждите и потенциалните възможности за участие на Република България
в образователни програми и инициативи в
сътрудничество с компетентните институции
на национално и европейско ниво;
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10. насърчава и допринася за укрепването
на международната и националната партньорска мрежа при разработване на проекти
и програми в сферата на образованието и
обучението;
11. създава условия за ефективното и прозрачно управление на средствата, предоставени
от Европейския съюз;
12. разработва и прилага етични стандарти
и процедури за недопускане и избягване на
конфликт на интереси;
13. осъществява проекти и изследвания в
областта на образованието, младежта и човешките ресурси в координация с Министерството
на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика,
Националния център „Европейски младежки
програми и инициативи“ и други национални
и международни органи и организации.
Чл. 6. При изпълнение на дейността си
центърът спазва следните принципи:
1. законосъобразност;
2. прозрачност на вътрешните правила и
процедури;
3. последователност и предвидимост в процеса на вземане на решения;
4. отговорност и отчетност;
5. равно третиране и недопускане на дискриминация;
6. разделяне на функциите и недопускане на
корупционни практики и конфликт на интереси;
7. недопускане на двойно финансиране на
проекти от европейски и национални източници
на финансиране.
Чл. 7. Министърът на образованието, младежта и науката осъществява цялостен контрол
върху административното и финансовото управление на центъра.
Раздел III
Структура и управление
Чл. 8. (1) Центърът е структуриран в 2 дирекции, 2 звена и административен секретар.
(2) Общата численост на персонала на центъра е 40 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури е посочена в приложението.
Чл. 9. Органи за управление на центъра са
управителният съвет и директорът.
Чл. 10. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове – заместник-министър на
образованието, младежта и науката, представител на Министерството на финансите и
представител на Министерството на труда и
социалната политика.
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(2) Председател на управителния съвет е
заместник-министърът на образованието, младежта и науката.
(3) Поименният състав на управителния
съвет се определя със заповед от министъра на
образованието, младежта и науката по предложение на съответните министри.
Чл. 11. (1) Членове на УС се освобождават
от министъра на образованието, младежта и
науката:
1. по тяхно писмено искане;
2. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца;
3. при прекратяване на трудовото им правоотношение със съответното ведомство;
4. по искане на ръководителя на ведомството,
чиито представители са;
5. при системно неизпълнение на задълженията.
(2) При освобождаване на член на управителния съвет министърът на образованието, науката
и младежта определя на негово място нов член
от същата квота по реда на чл. 10, ал. 3.
Чл. 12. (1) Управителният съвет:
1. приема годишна програма за дейността
на центъра и проект на бюджет за нейното
осъществяване и ги представя на министъра
на образованието, младежта и науката;
2. одобрява годишния доклад за дейността
на центъра и го представя на министъра на
образованието, младежта и науката;
3. одобрява годишния план за обществените
поръчки на центъра;
4. прави предложения до министъра на образованието, младежта и науката за участието на
центъра в международни програми и инициативи
в областта на образованието и обучението;
5. одобрява вътрешни правила на работата
на центъра, включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила
за подбор на външни оценители по проекти и
правила за работната заплата;
6. одобрява процедурни правила за оценяване и управление на проекти, гарантиращи
прозрачност на процедурите и равнопоставеност
на участниците;
7. одобрява кодекс за поведение за служителите в центъра;
8. взема решения за създаване на консултативни органи към центъра за гарантиране на
прозрачност в дейността на центъра;
9. запознава се с резултатите от одитните
проверки на центъра и следи за изпълнението
на препоръките в одитните доклади и предприетите действия от страна на директора във
връзка с тях.
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(2) Членове на управителния съвет не могат
да участват в процедурите по консултации и
оценка, да изпълняват, мониторират и оценяват
проекти, финансирани от центъра.
Чл. 13. (1) Управителният съвет се свиква
на редовни заседания най-малко четири пъти
годишно.
(2) Управителният съвет може да се свика
на извънредно заседание по инициатива на
председателя или по мотивирано предложение
на негов член или на директора на центъра.
(3) Членовете на управителния съвет се
уведомяват писмено за заседанието най-малко
5 дни преди насрочената за него дата.
(4) Управителният съвет взема решения с
обикновено мнозинство.
(5) За заседанията на управителния съвет
се съставя протокол, който се подписва от
председателя и от членовете му.
(6) За участието си в заседания на управителния съвет членовете не получават възнаграждение.
(7) Директорът участва в заседанията на
управителния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 14. (1) Директорът на центъра се назначава от министъра на образованието, младежта
и науката въз основа на конкурс, проведен по
реда на Кодекса на труда.
(2) Директорът:
1. планира, организира, ръководи и отговаря
за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред български и
чуждестранни физически и юридически лица,
държавни органи и международни организации;
3. организира подготовката и провеждането
на заседанията на управителния съвет и воденето на протоколи от тях;
4. разработва проект на годишна програма
и годишен доклад за дейността на центъра и ги
предлага за одобрение на управителния съвет;
5. в срок до 31 март всяка година публикува
годишния доклад за дейността на центъра на
електронната му страница;
6. разработва проект на бюджет на центъра и
го предлага на управителния съвет за одобрение;
7. разработва годишен план за обществените
поръчки и го предлага на управителния съвет
за одобрение;
8. разработва вътрешни правила на работата
на центъра, включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила
за подбор на външни оценители по проекти и
правила за работната заплата и ги предлага на
управителния съвет за одобрение;
9. разработва кодекс за поведение на служителите на центъра и го предлага на управителния
съвет за одобрение;
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10. запознава управителния съвет и Министерството на образованието, младежта и
науката с резултатите от одитните проверки
на центъра и с предприетите действия във
връзка с тях;
11. в съответствие с изисквания на Европейската комисия разработва и предлага за
одобрение на управителния съвет процедурни
правила за оценяване и управление на проекти,
гарантиращи прозрачност на процедурите и
равнопоставеност на участниците;
12. утвърждава програма за годишен мониторинг на проектите, финансирани от центъра;
13. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание, утвърждава и изменя
длъжностните характеристики и изискванията
за заемане на длъжности в центъра;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите
правоотношения със служителите в центъра;
15. разрешава и прекратява ползването на
отпуск и командирова служителите на центъра;
16. взема решение за отпускане на грантове в
съответствие с одобрените процедурни правила
за управление на проекти;
17. определя състава на работни групи и
селекционни комисии за изпълнение на функциите на центъра;
18. сключва договори с български и чуждестранни юридически лица, свързани с изпълнение
на основните функции и задачи на центъра;
19. разработва и представя при поискване
от министъра на образованието, младежта и
науката текущи отчети за дейността на центъра;
20. разпорежда се с финансовите средства
на центъра;
21. организира поддържането на електронната страница на центъра;
22. организира воденето и съхранението
на документацията на центъра и отговаря за
осигуряването на нейната сигурност, както и
за сигурността на информацията;
23. изпълнява други функции, възложени
му от министъра на образованието, младежта
и науката.
Чл. 15. (1) Директорът се подпомага в административната дейност от административен
секретар.
(2) Административният секретар:
1. създава условия за нормална и ефективна
работа в центъра;
2. осъществява общ контрол по изпълнението
на поставените задачи;
3. следи за спазването на нормативните
актове, вътрешните правила и трудовата дисциплина;
4. организира и контролира работата с документите, съхраняването им и опазването на
служебната тайна;
5. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерството на
образованието, младежта и науката с другите
органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
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6. изпълнява и други задачи, възложени му
от директора.
Чл. 16. Дирекция „Правно-административни
дейности и бюджет“:
1. подпомага директора, административния
секретар и другите организационни структури
на центъра за осъществяване на правно-нормативната дейност на центъра;
2. оказва правна помощ при управлението и
администрирането на Програма „Учене през целия живот“ и на други международни програми;
3. дава консултации по правни въпроси,
възникващи по изпълнение на програмите,
администрирани от центъра;
4. осъществява процесуалното представителство на центъра;
5. изготвя и съгласува проекти на договори,
по които центърът е страна, както и други
документи, свързани с дейността на центъра;
6. изготвя проект на годишен план за обществените поръчки на центъра;
7. подготвя актовете във връзка с възникване, изменяне и прекратяване на служебните
и трудовите правоотношения със служителите
в центъра;
8. изготвя длъжностното и поименното разписание на центъра;
9. организира дейностите по набиране и
подбор на персонала и по назначаването на
служителите в центъра;
10. организира дейностите по деловодната
обработка на документите, регистрацията на
входящата и изходящата кореспонденция и
поддържането на архива на центъра;
11. изготвя проект на годишен бюджет на
центъра;
12. организира и отговаря за финансовото и
счетоводното обслужване и отчетност на центъра
в съответствие с изискванията на националните
и международните счетоводни стандарти, както
и за материално-техническото осигуряване на
центъра;
13. разработва методология на финансовата
отчетност и изпълнява финансовата политика
на центъра;
14. поддържа система за финансова отчетност
във връзка с всички плащания, извършени или
получени от центъра;
15. съставя тримесечни и годишни оборотни
ведомости и отчети за касовото изпълнение на
бюджета на центъра за предоставяне на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;
16. организира снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоково-материалните ценности и собствеността на центъра.
Чл. 17. Дирекция „Програмни дейности,
селекция и анализ“:
1. администрира проекти по Програма „Учене
през целия живот“, съпътстващите я хоризонтални програми и дейности, както и по други
европейски, международни или национални
програми;
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2. изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации;
3. дава консултации по условията и реда за
кандидатстване по проекти, финансирани от
Европейския съюз и от други международни
институции;
4. поддържа информационна система за
сключените договори по администрираните
от центъра програми и проекти и отчетността
по тях;
5. изготвя справки, анализи, експертни
оценки и становища по подадените проекти;
6. изготвя отчети и анализи за изпълнението на проектите по Програмата „Учене през
целия живот“ и съпътстващите я хоризонтални
програми и действия, както и по други международни и национални проекти и програми;
7. осъществява сътрудничество с държавни
органи и с неправителствени организации в
страната и в чужбина, както и с националните
агенции на държавите – членки на Европейския съюз, отговорни за администрирането на
Програма „Учене през целия живот“.
8. организира семинари, обучения и конференции, свързани с дейността на центъра.
Чл. 18. Звено „Вътрешен контрол“:
1. планира и извършва проверки на дейността
на центъра, включително и на управлението,
на децентрализираните дейности по Програма
„Учене през целия живот“;
2. извършва проверки на правилното прилагане на процедурите за вътрешен контрол и
предоставя на директора независима и обективна оценка за състоянието на системите за
финансово управление и контрол;
3. дава препоръки за подобряване ефективността на системите за финансово управление
и контрол и предлага мерки за корективни
действия;
4. проверява и оценява съответствието на
дейността на центъра с националното и европейското законодателство, вътрешните правила
и договори, надеждността и всеобхватността на
финансовата и оперативната информация, създадената организация по опазване на активите
и информацията, ефективността и икономичността на дейностите;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска;
6. изготвя проект на вътрешни правила за
финансово управление и контрол;
7. извършва проверки на място по конкретни проекти на бенефициентите по Програма
„Учене през целия живот“ и съпътстващите я
хоризонтални програми и дейности;
8. извършва проверки на селекционните
процедури по Програма „Учене през целия
живот“ и съпътстващите я хоризонтални програми и дейности;
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9. извършва последваща проверка и оценка на проектни досиета и отчети по текущи
и приключили споразумения с Европейската
комисия.
Чл. 19. Звено „Мониторинг“:
1. наблюдава изпълнението на проектите,
администрирани от центъра;
2. дава консултации на бенефициентите в
хода на проверката с цел ненарушаване на
сключените договори между центъра и бенефициентите;
3. систематично събира информация за изпълнението на текущите проекти, финансирани
от центъра;
4. прави оценка за съответствие на планираните дейности;
5. осъществява текущ контрол на устойчивостта на резултатите от дейностите на бенефициентите по финансираните проекти;
6. идентифицира и докладва потенциални проблеми, водещи до неизпълнение или некоректно
изпълнение на договорите от страна на бенефициентите и предлага коригиращи действия;
7. проверява изпълнението на задължителните изисквания към бенефициентите на Програма
„Учене през целия живот“ и съпътстващите я
хоризонтални програми и дейности;
8. разработва програма за годишен мониторинг на проектите и я изпълнява след утвърждаването є от директора;
9. осъществява документален мониторинг и
мониторингови визити във връзка с реализирането на отделни проекти;
10. участва в изготвянето на годишен доклад
за дейността на центъра.

(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в сключения от тях договор
с директора на центъра.
Чл. 24. (1) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически или
от физически лица, се завеждат във входящ
регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна
преписка.
Чл. 25. Директорът разпределя служебните
преписки с резолюция до служителите. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение,
дата и подпис.
Чл. 26. Изходящите документи се съставят
в два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа
инициалите и подписа на служителя, който е
изготвил документа, и датата на изготвянето.
Чл. 27. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. входящ и изходящ дневник;
2. заповедна книга;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите;
6. книга за контролната дейност.
(2) Задължителната документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на
центъра.
Чл. 28. Работното време на центъра е от 9,00
до 17,30 ч. с почивка от 30 минути в периода
от 12,00 до 14,00 ч.

Раздел IV
Организация на работата в центъра

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за
народната просвета и отменя Правилника за
устройството и дейността на Центъра за развитие
на човешките ресурси (ДВ, бр. 100 от 2006 г.).

Чл. 20. Организацията на работата на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите
на този правилник и вътрешните правила за
работа на центъра.
Чл. 21. Правата и задълженията на служителите в центъра, както и изискванията за
заемане на съответната длъжност се определят
в длъжностни характеристики.
Чл. 22. (1) За изключително изпълнение на
служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с парични или предметни
награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на съответния служител.
(2) Награждаването на служители от центъра се извършва със заповед на директора
на центъра.
(3) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на центъра.
Чл. 23. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на центъра, могат
да бъдат привличани нещатни сътрудници в
качеството им на експерти.

Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури на Центъра за развитие на човешките
ресурси – 40 щатни бройки
Директор
Административен секретар

1
1

Дирекция „Правно-административни дейности
и бюджет“

13

Дирекция „Програмни дейности, селекция и
анализ“

19

Звено „Вътрешен контрол“

3

Звено „Мониторинг“

3
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 31 от 2005 г. за мерките за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на Нюкясъл
ската болест (псевдочума) по птиците и за
условията и реда за прилагането им (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2006 г. и бр. 64 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал.1 се създава изречение второ: „Националната референтна лаборатория е посочена
в приложение № 4а.“
2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 4:
„4. се координират стандартите и диагностичните методи, използвани за диагностика на
НБП на територията на страната.“;
б) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Списък с координатите на националната
референтна лаборатория или институти в България, извършващи диагностика на НБП, както и
всички последващи промени, свързани с тях, се
публикуват на интернет страницата на НВМС.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 2. Създава се приложение № 4а към
чл. 22, ал. 1:
„Приложение № 4а
към чл. 22, ал. 1
Национална референтна лаборатория за
псевдочума:
България
Национална референтна лаборатория – Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено
опасни инфекции“ към Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ)
София, бул. Ломско шосе 190.“
§ 3. Приложение № 5 към чл. 22, ал. 2,
т. 7 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 22, ал. 2, т. 8
Референтна лаборатория на Общността:
Великобритания
Central Veterinary Laboratory
New Haw, Weybridge
GB-Surrey KT15 3NB.“
§ 4. В допълнителните разпоредби се създава §1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 16 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от
15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
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по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (обнародвана
в OВ, бр. L219 от 2008 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Пр. Борисов
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 102 от 2006 г. за мерките за про
филактика, ограничаване и ликвидиране
на болестта африканска чума по свинете и
за условията и реда за прилагането им (ДВ,
бр. 83 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната референтна лаборатория
за КЧС и АЧС е отговорна за съгласуване на
стандартите и методите за диагностициране
в Република България под ръководството на
референтната лаборатория на Европейската
общност. Координатите на националната референтна лаборатория, както и всички последващи
промени се публикуват на интернет страницата
на НВМС. Националната референтна лаборатория за КЧС и АЧС и Референтната лаборатория на Европейската общност са посочени
в приложение № 5.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Националната референтна лаборатория
има следните задължения:
1. да отговаря за осигуряването на лабораторни изследвания за откриване на наличието
на африканска чума по свинете и определяне
на генетичния тип на изолирания вирус в
съответствие с ръководството за диагностика.
За тази цел лабораторията може да сключва
специални споразумения с Референтната лаборатория на Европейската общност или с други
национални лаборатории;
2. да отговаря за координирането на стандартите и диагностичните методи във всяка лаборатория за диагностициране на африканската
чума по свинете на територията на Република
България, като:
а) предоставя диагностични реактиви за
отделните лаборатории;
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б) контролира качеството на всички диагностични реагенти, използвани в страната;
в) периодично организира провеждането на
сравнителни изследвания;
г) съхранява изолирани вируси на африканската свинска чума от случаите и огнищата,
потвърдени на територията на страната.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 2. Приложение № 5 към чл. 17, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 17, ал. 2
Национална лаборатория за африканска чума
по свинете в Република България и Референтна
лаборатория на Европейската общност

І. НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО
СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Координати
Национална референтна лаборатория „КЧС
и АЧС“
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Сек
ция „Екзотични и особено опасни инфекции“
ул. Ломско шосе 190, София 1239, България
ІІ. РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
Centro de Investigación en Sanidad Animal,
28130 Valdeolmos, Madrid, Spain.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. В § 2 на допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „както и
изискванията на чл. 22 от Директива 2008/73/
ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване
на процедурите по вписване и публикуване на
информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви
64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/
ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО,
90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/
ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО,
92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/
EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/
EO (обнародвана в ОВ, бр. L219 от 2008 г.),
и Приложение 5, точка 1 от Директива на
Съвета 2002/60 за определяне на специфични
разпоредби за контрол на африканската чума
по свинете.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Пр. Борисов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 847
от 15 януари 2010 г.

за въвеждане на национална процедура за
достъп до пазара на въздушни превозвачи на
Общността, установени в Република България,
по въздушни линии, договорени съгласно меж
дународни договори на Република България
с държави извън Европейския съюз
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за достъп до пазара на въздушни
превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени
съгласно международни договори на Република
България с държави извън Европейския съюз
(трети страни).
Чл. 2. Когато съгласно международен договор с трета страна се предвиждат ограничения
на броя въздушни превозвачи, които могат да
бъдат назначени за експлоатация на договорена
линия, или ограничения на търговските права,
като ограничения на честотите на експлоатация,
предлагания капацитет или броя на пунктовете
на опериране, достъпът до пазара по договорена
линия се предоставя след конкурс, проведен по
реда на тази наредба.
Раздел ІІ
Информация
Чл. 3. (1) На интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“
(ГД „ГВА“) се публикува и редовно актуализира
информация за:
1. международните договори на Република
България с трети страни, договорените линии,
определените маршрути и други търговски права ;
2. броя въздушни превозвачи, които могат
да бъдат назначени съгласно тези договори;
3. броя на извършените назначения и датата
на влизането им в сила;
4. договорените честоти и капацитет;
5. честотите и капацитета съгласно акта по
назначаването;
6. планираните двустранни преговори между
Република България и трета страна;
7. заповедите по чл. 8, ал. 1, чл. 18 и чл. 19
в 3-дневен срок след издаването им;
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8. списък на лицата, подали предварително
заявление за назначаване по линия за търговски
въздушен превоз или заявление за участие в
конкурс – в срок до 5 работни дни от постъпване на заявлението;
9���������������������������������������
. предварителните и заключителните протоколи на комисията по чл. 17, ал. 1 и 3;
10. решенията на съда по обжалваните
заповеди на министъра на транспорта,�������
информационните технологии и съобщенията.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и главният
директор на ГД „ГВА“ със заповед определят
лицата, които за срок от 3 години отговарят
за публикуването на информацията по ал. 1.
Раздел ІІІ
Общи условия за получаване на достъп до пазара
Чл. 4. Достъп до пазара по договорена
линия може да получи въздушен превозвач
на Общността, установен на територията на
Република България, ако:
1. притежава валиден оперативен лиценз и
свидетелство за авиационен оператор;
2. не му е наложена оперативна забрана за
полети на територията на Европейската общност
в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005
на Европейския парламент и на Съвета от 14
декември 2005 г. за установяването на списък
на Общността от въздушни превозвачи, които
са предмет на оперативна забрана в рамките
на Общността, и за информиране на пътниците
по въздушен транспорт за идентичността на
опериращия въздушен превозвач, и за отмяна
на чл. 9 от Директива 2004/36/ЕО.
Раздел ІV
Предварително заявление за назначаване
Чл. 5. (1) Всяко лице, което отговаря на
изискванията на чл. 4, може да подаде предварително заявление до ГД „ГВА“ за назначаване
по договорена линия.
(2) Предварителното заявление трябва да
съдържа:
1. заверено от кандидата копие на оперативния лиценз и свидетелството за авиационен
оператор;
2. доказателства, че лицето отговаря на
изискванията на чл. 4;
3. информация за исканото назначение – договорената линия, определения маршрут, часовете на излитане и кацане, типа въздухоплавателно
средство, предлагания капацитет и честотата
на обслужване.
Чл. 6. Когато по договорената линия, за
която е подадено предварително заявление, се
предвиждат ограничения на търговските права,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията издава заповед за
откриване на конкурс в срок от 30 дни от получаване на предварителното заявление.

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Чл. 7. Когато по договорената линия, за
която е подадено предварително заявление,
не се предвиждат ограничения на търговските
права, достъпът до пазара се предоставя без
конкурс, по реда на раздел VІ.
Раздел V
Конкурс за достъп до пазара
Чл. 8. (1) Конкурсът се открива със заповед
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(2) Конкурсът се открива по инициатива на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията по предложение на
ГД „ГВА“ или при условията на чл. 6.
(3) Заповедта съдържа най-малко договорената линия, броя на допустимите назначения,
наличните честоти и/или капацитет, реда на
провеждане, срока за подаване на заявление
за участие, датата, часа и мястото на отваряне
на заявленията.
(4) Срокът за подаване на заявление за
участие се определя в заповедта по ал. 1 и не
може да бъде по-кратък от 45 дни от датата
на издаване на заповедта.
(5) Едновременно с публикуването на заповедта по ал. 1 на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и ГД „ГВА“ информация за конкурса се изпраща за публикуване и
в два национални ежедневника. Информацията
съдържа най-малко договорената линия, за
която се открива конкурсът, срока за подаване
на заявление за участие, датата на провеждане
на конкурса и страниците в интернет, на които
е публикувана заповедта.
(6) Ако конкурсът се открива в резултат на
предварително заявление по чл. 5, информацията за него се изпраща и до лицата, подали
заявление.
Чл. 9. (1) Заявление за участие в конкурса
се подава до ГД „ГВА“ в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от
него представител лично или по пощата. Върху
плика се посочват адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен
адрес, както и договорената линия, за която
се подава заявлението.
(2) При приемане на заявлението върху
плика се отбелязват поредният номер, датата
и часът на получаването и посочените данни
се записват във входящ регистър.
(3) Не се приема за участие в конкурса
заявление, което е представено след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена
цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в
регистъра по ал. 2.
(4) Всички документи се подават на български език в оригинал или заверено от кандидата
копие. В случай, че някои от документите са
на чужд език, те се представят и в легализиран
превод на български език.
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Чл. 10. (1) В заявлението се посочват договорената линия, предлаганият капацитет и
честоти на обслужване.
(2) Към заявлението се прилагат и са неразделна част от него:
1. заверени от кандидата копия на свидетелство за авиационен оператор и оперативен
лиценз, както и подробна информация за начина
на установяване – за кандидати, чиито свидетелства и лицензи не са издадени от ГД „ГВА“;
2. бизнес план за развитие на договорената
линия за 36 месеца от предлаганата дата за
започване на експлоатация, включващ:
а) маркетингово проучване на трафика с
количествени индикатори, където такива са
приложими, за: съществуващите трафик потоци
по линията (директен, транзитен, произхождащ
от България или произхождащ от други страни);
очаквания ръст на тези потоци в проценти;
съществуващото разпределение на трафика по
тип пътници (бизнес, туристически или други);
трафика, който ще се създаде, включително по
тип пътници; предлаганите въздухоплавателни
тарифи и крайните цени за всеки тип пътници;
допълнителни услуги извън въздушнотранспортната услуга, които кандидатът възнамерява да
предлага по линията; преимуществата (цени,
качество и/или други), които предлаганите
услуги ще донесат на потребителите, разпределението на тези преимущества според произхода
на трафик потоците;
б) маршрут, часове на излитане и кацане;
в) прогнозен отчет на приходите и разходите;
г) инвестиции и информация за източниците
на финансиране на експлоатационната дейност
по линията;
д) тип, капацитет и конфигурация на въздухоплавателните средства;
е) очакван процент на затоварване на въздухоплавателното средство;
ж) обвързаност на линията с други въздушни
линии, ако има такава;
з) достъп на потребителите до предлаганите
услуги (мрежа за продажба на билети, интернет
услуги); данни за използваната резервационна
система, ако има такава;
и) данни за търговско сътрудничество с
други въздушни превозвачи, ако има такова;
к) начална дата и продължителност на експлоатационната дейност по линията;
л) всяка друга информация, която може да
бъде относима към целите на оценяването.
Чл. 11. (1) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, в която се включват двама представители на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и трима представители на ГД „ГВА“.
(2) В заповедта се определят и резервни
членове.
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(3) Комисията се обявява след изтичане на
срока за подаване на заявления.
(����������������������������������������
4���������������������������������������
) Членовете на комисията писмено декларират при назначаването им, че:
1. нямат материален интерес от предоставянето на достъп до пазара на участващите
кандидати;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с кандидатите или с членовете
на техните управителни или контролни органи;
3. нямат частен интерес по смисъла на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от назначаването на определен
въздушен превозвач.
(����������������������������������������
5���������������������������������������
) Комисията разглежда постъпилите заявления и документи, прави преценка за допускане на кандидатите до оценяване, оценява и
класира допуснатите кандидати.
Чл. 12. (1) Комисията започва работа в деня,
посочен в заповедта за откриване на конкурса,
и изготвя предварителен протокол за своята
работа в срок до 30 дни.
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на заявленията кандидатите се уведомяват
писмено.
(3) Комисията отваря пликовете по реда на
тяхното постъпване и съставя опис на документите, съдържащи се в тях.
(4) Кандидатите или техни упълномощени
представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3.
(5) Комисията проверява съответствието на
кандидатите с условията по чл. 4 и съответствието на заявленията с изискванията по чл. 10.
(6) Комисията може по всяко време да
проверява заявените от кандидатите данни,
както и при необходимост да изисква писмено
представяне в определен срок на допълнителни
доказателства за обстоятелствата, посочени в
заявлението.
Чл. 13. (1) Комисията отстранява от участие и не допуска до оценяване в процедурата
кандидат, който не отговаря на условията по
чл. 4 или който не е представил някой от
необходимите документи по чл. 10 в срока
по ал. 2.
(2) Когато се установи, че някой от документите по чл. 10 не е представен, комисията изпраща уведомление до кандидата и
му предоставя възможност да ги представи
в 10-дневен срок от датата на получаване на
уведомлението.
(3) Кореспонденцията на комисията с кандидатите е в писмен вид – уведомленията се
връчват лично срещу подпис или се изпращат
с препоръчано писмо с обратна разписка или
по факс.
Чл. 14. Кандидатите са длъжни в процеса
на провеждане на конкурса незабавно да уведомяват комисията за всички настъпили промени
в обстоятелствата по чл. 4 и 10.
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Чл. 15. (1) Комисията оценява кандидатите чрез присъждане на точки по петобална
система при извършване на сравнение между
заявленията по всеки от следните критерии:
1. качество на предлаганите услуги – маршрут, честоти, тип и конфигурация на въздухо
плавателното средство, вид на експлоатационната дейност (редовна или нередовна;
пътнически, товарни или смесени въздушни
превози; експлоатация със собствени/наети
на „сух“ лизинг или наети на „мокър“ лизинг
въздухоплавателни средства; извършване на
полети чрез съвместно използване на кодове;
преки или непреки полети), продължителност
на експлоатационната дейност, непрекъснатост
на експлоатационната дейност, обвързаност на
договорената линия с други въздушни линии,
ако има такава; допълнителни услуги;
2. удовлетвореност на всички съществени
категории потребителско търсене и/или развитие на пазара чрез осигуряване на достъп до
нови маршрути или развитие на съществуващи;
3. преимущества за потребителите (например
предлагани услуги, като продажба на билети
и достъп на потребителите до такива услуги);
4. съотношение между качество и цена на
въздушнотранспортната услуга;
5. обоснованост на бизнес плана;
6. насърчаване на конкуренцията между
въздушните превозвачи, включително услуги,
предоставени от превозвачи, които са нови за
конкретната линия;
7. икономически рационално използване на
търговските права;
8. принос за опазване на околната среда – ограничаване равнищата на шум и вредни
емисии.
(2) Комисията класира кандидатите според
общата оценка по всички критерии от най-високата към следващите, като кандидатът, получил
най-много точки, се класира на първо място.
Чл. 16. (1) Решенията на комисията се
вземат с мнозинство от членовете є.
(2) За резултатите от конкурса комисията
съставя протокол, който се подписва от всички
членове на комисията.
(3) Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола, като
прилага към протокола особеното си мнение
в писмен вид.
(4) Когато по обективни причини член на
комисията не може да изпълнява задълженията
си и не може да бъде заместен от резервен член,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията издава заповед за
определяне на нов член.
Чл. 17. (1) След извършване на оценка
на всички представени заявления комисията
изготвя предварителен протокол, който се
публикува на официалната интернет страница
на Министерството на транспорта������������
, информационните технологии и съобщенията и ГД „ГВА“.
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(2) Кандидатите еднократно могат да правят
бележки по предварителния�������������������
протокол в 20-дневен срок от публикуването му и да представят
допълнителни документи. Комисията може да
поиска допълнителна информация, относима
към процеса на оценяването, като посочва срок
за представянето є, който не може да бъде
по-дълъг от 10 дни от датата на получаване
на искането.
(3) Комисията разглежда направените
бележки и представената информация в едноседмичен срок от изтичането на сроковете по
ал. 2 и съставя заключителен протокол, който
се представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в
срок до 3 три работни дни след съставянето му.
Чл. 18. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с
мотивирана заповед обявява класирането на
кандидатите и определя класирания на първо
място въздушен превозвач за назначаване по
договорената линия не по-късно от 5 работни
дни след получаване на протоколите от работата на комисията.
Чл. 19. (1) Когато за участие в конкурса
се е явил само един кандидат, изборът за предоставяне на достъп до пазара се извършва от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, ако лицето отговаря на изискванията по чл. 4 и заявлението
съдържа посочените в чл. 10 документи и
информация.
(2) Преценката за съответствие се извършва
от комисията, назначена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условията на чл. 11.
(3) Когато кандидатът и заявлението отговарят на изискванията, комисията предлага на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията да определи кандидата за назначаване по договорената линия.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
заповедта по ал. 3 не по-късно от 5 работни
дни след приключване работата на комисията
и предприема необходимите действия по назначаване на кандидата при условията и по
реда на международния договор.
(5) Когато кандидатът и заявлението не отговарят на изискванията, комисията предлага
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията да издаде заповед,
с която да откаже достъп до пазара.
Чл. 20. Председателят на комисията писмено уведомява кандидатите за резултатите
от конкурса в тридневен срок от издаване на
заповедта по чл. 18 и 19.
Чл. 21. (1) Кандидатът, класиран на първо
място, се назначава по договорена линия при
условията и по реда на съответния международен договор.

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

(2) В срок до 10 работни дни след изтичане
на срока за обжалване на заповедта по чл. 18
и ако в този срок не е постъпила жалба, министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията предприема необходимите действия за започване на процедура
по назначаване.
Чл. 22. (1) Назначен въздушен превозвач,
който не получи експлоатационно разрешение
от страната по международния договор, незабавно уведомява писмено ГД „ГВА“ за отказа.
(2) Главният директор на ГД „ГВА“ провежда
кореспонденция с компетентния орган на страната по международния договор с цел установяване на причините, довели до отказа по ал. 1.
(3) В случаите, когато отказът се основава
на договореното в двустранното споразумение,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията издава заповед, с
която определя класирания на следващо място
кандидат за назначаване по договорената линия и предприема необходимите действия за
неговото назначаване.
Чл. 23. Когато за участие в конкурса не
е постъпило нито едно заявление или когато
всички кандидати не отговарят на изискванията на чл. 4 или не са допуснати до оценяване по реда на чл. 13, комисията предлага на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията да издаде заповед
за прекратяване на конкурса.
Раздел VІ
Предоставяне на достъп до пазара без конкурс
Чл. 24. Когато съгласно международен договор с трета страна не се предвиждат ограничения на търговските права, достъпът до пазара
се предоставя на всички лица, които подадат
заявление и отговарят на условията по чл. 4,
без конкурс.
Чл. 25. (1) Заявление за получаване на достъп
до пазара без конкурс се подава до ГД „ГВА“ в
запечатан непрозрачен плик от кандидата или
от упълномощен от него представител лично
или по пощата. Върху плика се посочват: адрес
за кореспонденция, телефон и по възможност
факс и електронен адрес, както и договорената
линия, за която се подава заявлението.
(2) В заявлението се посочват линията,
маршрутът, часовете на излитане и кацане,
типът въздухоплавателно средство, предлаганият капацитет, честотата на обслужване и
въздухоплавателните тарифи и крайните цени
за превоз на пътници.
Чл. 26. Заявлението по чл. 25 се разглежда от
ГД „ГВА“ в срок до 15 дни от постъпването му.
Чл. 27. (1) ГД „ГВА“ проверява съответствието на заявлението с изискванията по чл. 25 и
съответствието на кандидата с условията по чл. 4.
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(2) Когато заявлението е редовно и кандидатът отговаря на изискванията по тази
наредба, ГД „ГВА“ предлага на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията да предприеме необходимите
действия за назначаване на кандидата по договорената линия.
Чл. 28. За неуредените в този раздел въпроси
се прилагат съответно правилата на раздел V.
Раздел VІІ
Права и задължения на назначените въздушни
превозвачи
Чл. 29. (1) Правото на достъп до пазара по
договорена линия се придобива с влизане в сила
на акта за назначаване на въздушния превозвач
съгласно приложимия международен договор и
Закона за гражданското въздухоплаване.
(2) Правото на достъп до пазара по договорена линия е безсрочно, освен ако друго не
е предвидено в акта за назначаването, и не
подлежи на прехвърляне или преотстъпване.
Чл. 30. Правото на достъп се прекратява с
влизане в сила на акта за отмяна на назначаването при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 32 или чл. 34, ал. 5.
Чл. 31. (1) Назначеният въздушен превозвач
е длъжен да започне експлоатация на линията
в 6-месечен срок от влизане в сила на акта за
назначаването му.
(2) Назначеният въздушен превозвач не
може да прекъсва експлоатацията на линията
за повече от 6 месеца.
(3) В случай на невъзможност да осъществява
превоз по линията по независещи от него причини назначеният въздушен превозвач е задължен
да уведоми писмено министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
главния директор на ГД „ГВА“ в 7-дневен срок
от настъпването на обстоятелствата.
(4) Назначеният въздушен превозвач е длъжен
да спазва условията на международния договор
и акта за назначаване, както и да използва рационално предоставените му търговски права.
Чл. 32. Главният директор на ГД „ГВА“
след провеждане на консултация с назначения
въздушен превозвач прави предложение до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за предприемане на
необходимите действия по отмяна на назначението в случаите, когато превозвачът:
1. уведоми ГД „ГВА“, че възнамерява да
прекрати експлоатацията на договорена линия;
2. не започне експлоатация в срок 6 месеца
от назначаването или прекрати за повече от
6 месеца експлоатация на договорена линия,
освен ако прекратяването е по причини извън
неговия контрол;
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3. е престанал да отговаря на изискванията
на чл. 4, освен ако му е бил издаден временен
лиценз в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1008/2008;
4. не спазва условията на акта за назначаване
или международния договор.
Раздел VІІІ
Контрол
Чл. 33. (1) Контролът по спазването на
тази наредба се осъществява в съответствие
с чл. 16б, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 13 и ал. 2 – 4 от
Закона за гражданското въздухоплаване.
(2) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ може по всяко
време да проверява съответствието на назначените въздушни превозвачи с изискванията
по международния договор, тази наредба и
условията на акта по назначаването.
Чл. 34. (1) Всеки въздушен превозвач на
Общността, установен на територията на Република България, може да оспори пред ГД
„ГВА“ извършено назначаване на друг въздушен
превозвач поради нерационално използване на
предоставените търговски права по договорена
линия с ограничения на търговските права.
(2) Оспорването се допуска, ако е направено
не по-рано от 3 години след влизане в сила на
акта за назначаване или след предходна проверка.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава
комисия по реда на чл. 11 за разглеждане на
оспорването в срок до 30 дни от постъпването му.
(4) Оспорването трябва да съдържа и информацията по чл. 10.
(5) Комисията предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията да издаде заповед за откриване
на конкурс по реда на раздел V, ако прецени,
че оспорващият превозвач би могъл да осигури по-рационално използване на търговските
права по договорената линия от назначения
въздушен превозвач.
(6) Комисията предлага на министъра да
издаде заповед, с която отказва откриване на
конкурс, ако прецени, че оспорващият превозвач не би могъл да осигури по-рационално
използване на търговските права по договорената линия от назначения въздушен превозвач.
Чл. 35. Актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и на главния директор на ГД „ГВА“ подлежат
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бизнес план“ има значението, посочено
в чл. 2, т. 12 от Регламент (ЕО) № 1008/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 24
септември 2008 г. относно общите правила за
извършване на въздухоплавателни услуги в
Общността (OB L 293 от 31.10.2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент 1008/2008“.
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2. „Въздушен превозвач на Общността“ има
значението, посочено в чл. 2, т. 11 от Регламент 1008/2008.
3. „Капацитет“ е броят на местата, които
могат да се предлагат за продажба по въздушна
линия за определен период от време.
4. „Международен договор с трета страна“
е двустранна или многостранна спогодба или
споразумение за въздушни съобщения (въздушен транспорт) с трета страна, както е посочено в чл. 1 на Регламент (ЕО) № 847/2004
на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. за договарянето и изпълнението
на споразуменията за въздухоплавателни услуги
между държавите членки и трети страни (OB
L 157 от 30.04.2004 г.).
5. „Оперативен лиценз“ е лиценз, издаден
по реда на Регламент 1008/2008 или по реда
на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от
23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи.
6. „Пункт на опериране“ е посочен от страните
по международен договор град и/или летище,
през който преминава определеният маршрут
на договорена линия.
7. „Търговски права“ са права за достъп
до маршрути, за назначаване на въздушни
превозвачи, за предоставяне на капацитет или
честоти на опериране, за прелитане, техническо
кацане, позициониране на ВС, смяна на ВС,
съвместно използване на кодове, франчайз, за
използване на ВС на лизинг, за предоставяне
на интермодални услуги, за извършване на
пътнически, товарни въздушни превози и/или
превоз на поща, използване на свободите на
въздуха и др.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7,
ал. 3, изр. трето и чл. 50, ал. 5 от Закона за
гражданското въздухоплаване.
§ 3. Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на чл. 5 на
Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за
договарянето и изпълнението на споразуменията
за въздухоплавателни услуги между държавите
членки и трети страни.
§ 4. Наредба № 2408 от 2005 г. за достъпа
до пазара на въздушни превозвачи (ДВ, бр. 48
от 2005 г.) се отменя.
§ 5. (1) Ограничени търговски права, предоставени преди влизане на наредбата в сила,
се упражняват в съответствие с изискванията
на наредбата и могат да бъдат отменени на
основанията, посочени в нея.
(2) За назначенията, извършени преди влизане в сила на тази наредба, първото оспорване
по чл. 34 се допуска, ако е направено не порано от 5 години от влизане в сила на акта за
назначаване.

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

§ 6. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща
на Европейската комисия текста на наредбата
в срок до 7 работни дни след обнародването
є в „Държавен вестник“ с цел обнародването
є в „Официален вестник“ на Европейския
съюз в съответствие с изискването на чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за договарянето и изпълнението на споразуменията за въздухоплавателни услуги между
държавите членки и трети страни.
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
Инструкция за отменяне на Инструкция № 5
от 2008 г. за прилагане на § 19и от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
здравното осигуряване (ДВ, бр. 47 от 2008 г.)
Параграф единствен. Тази инструкция отменя
Инструкция № 5 от 2008 г. за прилагане на § 19и
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 47
от 2008 г.) считано от 1 януари 2010 г.

Министър: Ал. Цветков
485
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Изпълнителен директор: Кр. Стефанов
425

Поправка. Министерският съвет прави следните поправки в Постановление № 2 на Министерския
съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 5 от 2010 г.):
1. В § 43, т. 2 думите „В ал. 2“ да се четат „В ал. 2 и 3“.
2. В § 110: в чл. 267 в новата ал. 2, т. 1 думите „чл. 152 ЗМВР“ да се четат „чл. 152“.
701
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-822
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 2 от Закона за защитените територии с цел
опазване на томасиниев минзухар, тъмнопурпурна
метличина, ничичово прозорче и др. нареждам:
1. Увеличавам с 6,794 дка площта на защитена
местност „Връшка чука“ в землището на с. Извор
махала, община Кула, област Видин, обявена за
природна забележителност със Заповед № 1022 от
4.ХІ.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при МС (ДВ, бр. 94 от
1986 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД-1079
от 21.VІІІ.2003 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).
2. В границите на защитената местност се
включват имоти с номера: 150046 – част (отдел
177, буква „е“), 150047 – част (отдел 177, буква „е“),
150048 – част (отдел 177, буква „е“), 150051 – част
(отдел 177, буква „е“) съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Извор
махала, ЕКАТТЕ 32439, община Кула, област Видин,
с обща площ 6,794 дка.
3. В границите на защитената местност, определени с тази заповед и със Заповед № 1022 от
4.ХІ.1986 г. на председателя на КОПС (ДВ, бр. 94
от 1986 г.), попадат имоти, както следва: 150001,
150002, 150003, 150004, 150005, 150008, 150009, 150010,
150011, 150012, 150013, 150014, 150015, 150017, 150018,
150019, 150020, 150021, 150022, 150023, 150024, 150025,
150026, 150027, 150028, 150031, 150032, 150033, 150034,
150035, 150036, 150037, 150039, 150040, 150041, 150043,
150044, 150045, 150046, 150047, 150048, 150049, 150050,
150051, 150052, 150053, 150054, 150056, 150058, 150059,
150060, 150061, 150062, 150065, 150066, 150156, 150157,
151063, 151064, 150067, 150068, 150169, 150170, 150171,
150172, 150173, 150174, 150175, 150176, 150177, 150178,
150179, 150180, 150181, 150082 и 150083, съгласно картата на възстановената собственост за землището
на с. Извор махала, ЕКАТТЕ 32439, община Кула,
област Видин, с обща площ 682,794 дка.
4. В срок до една година от влизането в сила
на заповедта РИОСВ – Монтана, да:
4.1. предприеме необходимите действия по отразяване промените в границите на защитена местност
„Връшка чука“, установени с тази заповед, в картата
на възстановената собственост за землището на с.
Извор махала, община Кула, област Видин;
4.2. предприеме необходимите действия за отразяване на промените в границите на защитената
местност с трайно и ясно видими знаци на терен.
5. Промените в границите на защитената територия, определени с тази заповед, да се впишат
в Държавния регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
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Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-823
от 4 декември 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 3 от Закона за защитените територии поради
обстоятелството, че част от защитената територия
представлява пасище, без консервационна значимост, поради липса на предмет на защита – вековна
гора от летен дъб, дала фактическо основание за
обявяване на защитената територия, нареждам:
1. Намалявам с 3,421 дка площта на защитена
местност „Китката“, землище на с. Вирове, община
Монтана, област Монтана, обявена за природна забележителност със Заповед № 206 от 23.ІІІ.1981 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната
среда при МС (ДВ, бр. 34 от 1981 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1078
от 21.VІІІ.2003 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).
2. От защитената местност се изключва имот с
№ 090011 – част (с площ 3,421 дка ), съгласно картата на възстановената собственост за землището
на с. Вирове, ЕК АТТЕ 11171, община Монтана,
област Монтана.
3. Защитената местност в границите, определени
с тази заповед, включва имот с № 000111 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Вирове, ЕКАТТЕ 11171, община Монтана,
област Монтана, с площ 14,579 дка.
4. В срок до една година след влизането в сила
на тази заповед РИОСВ – Монтана, да:
4.1. предприеме необходимите действи я по
отразяване промените в границите на защитена
местност „Китката“, установени с тази заповед, в
картата на възстановената собственост за землището
на с. Вирове, община Монтана, област Монтана;
4.2. предприеме необходимите действия за отразяване на промените в границите на защитената
местност с трайно и ясно видими знаци на терен.
5. Промените в границите на защитената територия, определени с тази заповед, да се впишат
в Държавния регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
489
ЗАПОВЕД № РД-827
от 7 декември 2009 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни
замервания нареждам:
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I.1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Липака“, в землището на
с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин,
обявена за историческо място с ПМС № 1171 от
24.ІХ.1951 г., прекатегоризирана със Заповед № РД1080 от 21.VІІІ.2003 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 86 от 2003 г.), от 176,000
дка на 174,214 дка.
I.2. В границите на защитената местност, определени със заповедите по т. I.1, попадат имоти с номера:
381029 – част (отдел 117 ж); 381030 – част (отдел 117
ж); 381040 – част (отдел 117 ж); 381041 – част (отдел
117 ж); 381042 – част (отдел 117 ж); 381043 – част (отдел 117 ж); 381044 – част (отдел 117 ж); 381035 – част
(отдел 117 ж); 381037 – част (отдел 117 ж, з);
381027 – част (отдел 5,791 дка); 381028 – част (отдел
14,709 дка); 381045 – част (1,291 дка); 381005, 381007,
381008 – част (отдел 117 з); 381009, 381010 – част
(отдел 117 з); 381011 – част (отдел117 з); 381012 – част
(отдел 117 з); 381013; 381014; 381015 – част (117 з);
381016; 381017; 381019; 381022 – част (отдел 117 з);
381024; 381025; 381036; 381047 – част (отдел 117 з);
381048 – част (отдел 117 з); 381049 – част (отдел 117
з); 381050 – част (отдел 117 з); 381051 – част (отдел
117 з); 381052 – част (отдел 117 з), съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Милчина лъка, ЕКАТТЕ 48266, община Грамада,
област Видин, с обща площ 174,214 дка.
ІІ. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии,
поради обстоятелството, че част от територията на
обекта понастоящем представлява издънкова гора
без консервационна значимост поради липсата на
защитени видове:
ІІ.1. Намалявам със 70,071 дка площта на защитена местност „Липака“, землище с. Милчина
лъка, община Грамада, област Видин, обявена за
историческо място с ПМС № 1171 от 24.ІХ.1951 г.,
прекатегоризирана със Заповед № РД-1080 от
21.VІІІ.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).
ІІ.2. От защитената територия се изключват имоти с номера: 381029 – част (117 ж); 381030 – част (отдел117 ж); 381040 – част (отдел 117 ж); 381041 – част
(о т д е л 117 ж); 3 810 42 – ч а с т (о т д е л 117 ж);
381043 – част (отдел 117 ж); 381044 – част (отдел 117
ж); 381035 – част (отдел 117 ж); 381037 – част (отдел
117 ж, з); 381027 – част (5,791дка); 381028 – част
(14,709 дка), и 381045 – част (1,291дка), съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Милчина лъка, ЕКАТТЕ 48266, община
Грамада, област Видин, с обща площ 70,071 дка.
III. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с
цел опазване местообитанията на защитени, редки
и уязвими растителни видове, като йорданова теменуга, момкова сълза, бодлив залист и др.
III.1. Увеличавам с 29,576 дка площта на защитена местност „Липака“ в землището на с. Милчина
лъка, община Грамада, област Видин, обявена за
историческо място с ПМС № 1171 от 24.ІХ.1951 г.,
прекатегоризирана със Заповед № РД-1080 от
21.VІІІ.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).
ІІІ.2. В защитената местност се включват имоти с номера: 381020, 381008 – част (отдел 117 е);
381010 – част (отдел 117 е); 381011 – част (отдел 117
е); 381012 – част (отдел 117 е); 381015 – част (отдел
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117 е); 381022 – част ( отдел 117 е); 381047 – част (отдел 117 е); 381048 – част (отдел 117 е), 381049 – част
(о т де л 117 е); 381050 – ч ас т (о т де л 117 е,1);
381051 – част (отдел 117 е,1) и 381052 – част (отдел 117 е,1), съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Милчина лъка,
ЕК АТТЕ 48266, община Грамада, област Видин,
с обща площ 29,576 дка.
IV. В границите на защитената местност, определени с тази заповед, попадат имоти с номeра:
381005; 381007; 381008; 381009; 381010; 381011; 381012;
381013; 381014; 381015; 381016; 381017; 381019; 381020;
381022; 381024; 381025; 381036; 381047; 381048; 381049;
381050; 381051; 381052, съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Милчина
лъка, ЕК АТТЕ 48266, община Грамада, област
Видин, с обща площ 133,719 дка.
V. В срок до една година от влизането в сила
на заповедта РИОСВ – Монтана, да:
V.1. предприеме необходимите действия по
отразяване промените в границите на защитена
местност, установени с тази заповед, в картата на
възстановената собственост за землището на с.
Милчина лъка, ЕКАТТЕ 48266, община Грамада,
област Видин;
V.2. предприеме необходимите действия за отразяване на промените в границите на защитената
местност с трайно и ясно видими знаци на терен.
V I. Промените в границата на защитената
местност да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии.
VII. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
VІІІ. Заповедта може да бъде обжалвана по
реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-836
от 8 декември 2009 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1
от Закона за защитените територии с цел опазване
на една от малкото запазени равнинни дъбови гори
по поречието на р. Тунджа нареждам:
1. Обявявам защитена местност „Юлиевска кория“ в землището на с. Юлиево, община Мъглиж,
област Стара Загора.
2. Защитената местност включва имоти с номера: 000002, 000003, 000006, 000007, 000023, 000025,
000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032,
000033, 000034, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040,
000041, 000042, 000043, 000201, 000302 – част (2,430
дка), 000324, 000326, 000327, 000355, 000382, 000472,
000473, 000474, 000475, 000476, 000477, съгласно картата на възстановената собственост за землището
на с. Юлиево, ЕКАТТЕ 86043, община Мъглиж,
област Стара Загора, с обща площ 2283,469 дка.
3. В границите на защитената местност се забранява:
3.1. строителството с изключение на съоръжения за поддържане на благоприятен воден режим
в защитената местност;
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3.2. изграждането на нови отводнителни канали
и продълбочаването на съществуващите;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. промяна на начина на трайно ползване на
земите, горите и водните площи в границата на
защитената местност;
3.5. горскостопански дейности с изключение на
създаване и поддържане на възобновителни участъци за възстановяване на местната растителност;
3.6. залесяването с неместни за защитената
местност видове;
3.7. пашата на домашни животни във възобновителните участъци до укрепване на подраста;
3.8. пашата на кози;
3.9. паленето на огън;
3.10. увреждането по какъвто и да е начин на
вековните дървета на територията на защитената
местност.
4. В срок от 1 година от влизането в сила на
заповедта РИОСВ – Стара Загора, да:
4.1. предприеме необходимите действи я по
отразяване на защитената територия в картата на
възстановената собственост за съответното землище;
4.2. предприеме необходимите действия съгласно
нормативно установената процедура за означаване
границите на защитената местност с трайни и ясно
видими знаци на терен.
5. Защитената местност да се впише в Държавния
регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
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ЗАПОВЕД № РД-885
от 28 декември 2009 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ) нареждам да
се проведе неприсъствен конкурс за определяне на
титуляр на разрешение за търсене и проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални полезни изкопаеми, при следните условия:
1. Обектът на разрешението е площ „Шипките“ с
размер 35,20 кв. км, разположена на територията на
община Златица и община Пирдоп, област София.
2. Срокът на разрешението е до 3 години.
3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В
случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ
срокът за провеждане на конкурса се удължава с
броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса,
се уведомяват писмено.
4. Конкурсната документация се закупува от
лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни
от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза
22, ет. 4, стая 422, срещу 12 000 лв., преведени
по IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387

ВЕСТНИК
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01, BIC код BNBGBGSD при БНБ, София. При
получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на
търговеца или неговият пълномощник подписва
декларация за опазване тайната на сведенията,
съдържащи се в нея.
5. В 25-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ кандидатите подават заявление за участие в конкурса в сектор „Обслужване
на едно гише“ на МОСВ на адрес бул. Княгиня
Мария-Луиза 22, до 17 ч.
5.1. Към заявлението се прилагат:
а) нотариално заверено копие от съдебното решение за регистрация на фирмата като търговец и
удостоверение за актуално състояние на фирмата
от съда или търговския регистър на Агенцията по
вписванията – оригинал;
б) извлечение от годишните счетоводни отчети
за последните три години с изключение на новорегистрираните търговци, което включва копие от
балансов отчет и отчет за приходите и разходите,
заверени от управителя и счетоводителя на фирмата,
че са верни с оригинала;
в) доказателство за закупени конкурсни документи (екземпляр от платежното нареждане);
г) платежно нареждане за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;
д) доказателство за внесен депозит в размер
3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);
е) декларация за опазване тайната на сведенията,
които се съдържат в конкурсната документация;
ж) декларация от лицето с представителна власт,
че кандидатът няма просрочени задължения към
държавата или към община по смисъла чл. 162,
ал. 2 ДОПК, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
з) декларация от управителя или членовете
на управителния орган на кандидата, че не са
осъждани за престъпления против собствеността,
стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба
или за подкуп, както и за престъпления, свързани
с участие в престъпна група;
и) документ, подписан от лицето с представителна
власт, с данните за банката, BIC код на банката
и IBAN на дружеството кандидат, необходими за
връщане на депозита за участието в конкурса;
к) референции за кандидата;
л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.
5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по IBAN
на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC
код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата по т. 5.1,
буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70 BNBG 9661 3300
1387 01; BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София.
6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се
подават в сектор „Обслужване на едно гише“ на
МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок до
53 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
7. Участниците в конкурса се уведомяват в
14-дневен срок от приключването на конкурса за
резултатите от него.
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15. – Камарата на архитектите в България на
основание чл. 6, т. 1 от Закона за Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в България

00099

Алексей Емилов Василев

00155

Алексей Василев Трифонов

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С
ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ

02305

Алексей Христов Найденов

02732

Алекси Костов Патев

03442

Ана Ванчева Маринова-Петрова

01979

Ана Григорова Станева

03578

Ана Райчева Димчева

03579

Ана Сенкова Георгиева

01804

Анастас Антонов Иванов

02197

Анастас Атанасов Узунов

Августина Любомирова Донкова-Видева

01347

Анастас Спасов Бързаков

02401

Анастасия Георгиева Божинова

03731

Августина Светославова Велева

01774

Анастасия Иванова Бошнакова

01688

Аврора Семкова Николова

03383

Анатоли Красимиров Христов

03224

Аглика Огнянова Велинова

01467

Ангел Антонов Примов

03219

Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи

01421

Ангел Валериев Захариев

01423

А дела и да Па в лова Пе т роваЛефтерова

00996

Ангел Величков Къдринов

02343

Ангел Георгиев Ангелов

02936

Ангел Георгиев Мунев

03150

Ангел Делчев Калайджиев

Рег.

№

Име, презиме, фамилия

1

2

03763

Eвгени Любомиров Апостолов

03244

Eлза Димитрова Иванова-Лекова

02402

Обхват на
ограничението
3

1

2

3

03520

Аделина Георгиева Андонова

02766

Албена Георгиева ФурнаджиеваКвятковска

03732

А лб ена Д и м и т р ова К и р оваГеоргиева

02720

Ангел Зафиров Мазников

01936

Албена Николаева Михайлова

03502

Ангел Иванов Стойчев

02362

Алвард Карапетовна Бадваганян

03489

Ангел Кирязов Василев

00273

Алеко Петков Христов

02303

Ангел Маринов Вълканов

03389

Александра Генчева Вадинска

01345

Ангел Петров Савлаков

02919

Александра Георгиева Сиропулу-Бачева

02979

Ангел Петров Ташев

00274

Александър Ангелов Александров

00867

Ангел Стоянов Ангелов

01135

Ангела Николова Малинова

03393

Александър Антонов Минчев

00142

Ангелин Ангелов Братанов

00275

Александър Асенов Петрович

02074

03400

Александър Благоев Манов

Ангелина Николова ДелковаАврамова

01126

Александър Борисов Караджов

01620

Ангелина Петрова Монева

03170

Александър Валентинов Костов

00746

Ангелина Пилева Ташева

03229

Александър Владимиров Шинолов

01720

Ангелмир Дамянов Ангелов

01552

Андон Чудомиров Стоев

02531

Александър Георгиев Димов

03313

Андрей Георгиев Велинов

02533

Александър Димитров Аврески

01986

Андрей Кирилов Арнаудов

00981

Александър Димитров Слаев

00856

Андрей Константинов Кучев

03151

Александър Здравков Генчев

03787

Андрей Михайлов Андонов

02854

Александър Иванов Асенов

02951

Андрей Петков Жеков

00034

Александър Костадинов Сандев

01682

03841

Александър Красимиров Петков

А нели я Дочева Тодорова-Недялкова

02576

Александър Методиев Писарски

01151

Анелия Нанчева Грънчарова

Александър Михайлов Стайнов

01088

Анелия Павлова Параскова

03209

Александър Петров Бакърджиев

02058

00276

А лександър Светославов Казаков

А нел и я Пе т кова Въ л к а новаИванова

02215

Анелия Русилова Рениколова

01765

Александър Стоев Тодоров

без община
Девня

02245

Александър Христов Александров

00085

Анелия Стефанова Димова

без община
Лясковец

01796

без община
Тополовград
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02577

Анета Деянова Етимова

03288

Антоанета Михайлова Влока

02098

Анета Емилова Дамянова

00288

03068

Анета Каменова Булант

Антоанета Никифорова Грънчарова

00279

Анета Любчова Славова

01206

Антоанета Николова Бояджиева

01298

Анета Младенова Иванова

03349

03105

Анета Стоянова Йорданова

Антоанета Николова ГенчеваАтанасова

01270

Анета Тодорова Атанасова

03223

Антоанета Пешева Бозаджиева

02151

Анжелика Михайлова Михайлова

00919

Антон Анастасов Иванов

02693

Анжелика Петкова Баракова

02370

Антон Благоев Благоев

02078

Ани Атанасова Бърнева

01536

Антон Димитров Бойчев

00283

Ани Моис Младенова

03234

Антон Димитров Узунов

00477

Анисия Желязкова Добрикова

02996

Антон Иванов Василев

01614

Анислава Асенова БельовскаСтанчева

02304

Антон Маринов Ватев

03498

Антон Матеев Савов

01138

Анита Теодосиева Цветанова- без община
Обретенова
Берковица

00920

Антон Тодоров Василев

03032

Антон Филипов Филипов

01879

А н н а А н ат о л иев а Т и ш ков аАлексиева

02709

Антоние Манолова Георгиева

02423

Анна Ангелова Савова

04106

Антоний Илиев Шарков

03522

Анна Банкова Иванова

03211

Антоний Маринов Маринов

03067

Анна Божидарова Пискюлева

03241

Антонио Йорданов Иванов

02540

Анна Георгиева Кузманова

02459

Антония Георгиева Петрова

01532

Анна Димитрова Демирева

02455

Антония Господинова Чепилева

02406

Антония Костова Донева

00285

Анна Добринова Пенкина

03335

Антония Крумова Алтъколачева

01221

Анна Енчева Василева

03573

Антония Любомирова Бурова

02802

Анна Желева Тилова

00042

01515

Анна Иванова Неврокопска

Анушка Кръстева Костадинова без община
Гоце Делчев

00286

Анна Иванова Стайнова

01236

Асен Аспарухов Коев

02708

Анна Костадинова Христова

00293

Асен Георгиев Луков

00063

Анна Матеева Стоянова

01880

Асен Георгиев Пилев

02559

Анна Николова Савова

02006

Асен Димитров Костакиев

03149

Анна Симеонова Хараламбиева

02900

Асен Илиев Банков

03425

Анна Тодорова Младенова

02949

Асен Йончев Свиленов

02202

Анна Христова Карагьозова

02890

Асен Методиев Писарски

01393

Анни Милкова Бечева

03173

Асен Николаев Николов

02368

Антоан Михайлов Богданов

04107

Асен Петров Василев

03653

Антоанета Антонова Иванова

01987

Асен Руменов Милев

01117

Антоанета Борисова ЗлатареваМиланова

02798

Асен Симеонов Захариев

01820

Асен Симеонов Мерджанов

00295

Асен Стефанов Манзурски

02498

Ася Димитрова Ананиева

02089

Ася Матеева Касабова

03500

Ася Миланова Иванова

00086

Аталия Игнатова Братованова

01740

Атанас Аврамов Каджебов

02373

Атанас Георгиев Вангелов

01906

Атанас Георгиев Тасев

00297

Атанас Димитров Ковачев

01861

Атанас Димитров Митовски

00146

Антоанета Василева Василева

03687

Антоанета Веселинова Стоянова-Венкова

00881

Антоанета Иванова Дженева

00187

Антоанета Иванова Топалова

00747

А н т оа не т а И ва нова Х а д ж ипетрова

01437

Антоанета Йорданова Нечева

01908

Антоанета Лазарова Лазарова

без община
Аксаково

без община
Смолян

без обищини
Чипровци,
Якимово

без община
Рудозем

без община
Бобошево

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 3 1
2

00107

Атанас Йорданов Йорданов

00147

Бойко Атанасов Столинчев

02797

Атанас Колев Василев

02307

Бойко Борисов Кадинов

02285

Атанас Любенов Луизов

02366

Бойко Енев Шилев

01379

Атанас Николаев Топалов

03003

Бойко Иванов Андреев

01626

Атанас Петров Матанов

02150

Бойко Иванов Стоянов

02872

Атанас Пламенов Ковачев

03401

Бойко Кирилов Виденов

02329

Атанас Пламенов Танков

00157

Бойко Маринов Балабанов

03194

Атанас Стайков Манасиев

03029

Бойко Стойчев Котев

02077

Атанас Стефанов Стайчев

02107

Атанас Стоев Атанасов

02352

Бойко Тодоров Христов

00299

Атанас Тодоров Тосев

03789

Бойчо Гришов Бойчев

00265

Атанаска Стодева Айдемирска

00980

Борис Александров Лазарков

00247

Атания Димитрова Деликоцева- без община
Минчева
Бяла

02767

Борис Атанасов Божков

03035

Борис Божидаров Георгиев

02864

Ахинора Георгиева Христова

01307

Борис Василев Клинчев

02777

Багряна Тотева Тотева-Бачева

00304

Борис Иванов Седмаков

01247

Банко Венелинов Банов

01442

Борис Кирилов Тодоров

03052

Барбара Димитрова Щерева

02909

Борис Николов Ботев

01427

Белчо Радков Дончев

01989

Борис Петков Борисов

01171

Белян Николов Белчев

03338

Борис Христов Хинов

02578

Бил яна Красимирова Конакчеива

03069

Борис Цветков Пейнов

02681

Борислав Александров Игнатов

01059

Борислав Ангелов Пройчев

02706

Борислав Атанасов Буров

01881

Борислав Георгиев Владимиров

03398

Борислав Георгиев Домусчиев

01731

Борислав Григоров Дочев

02308

Борислав Димитров Богданов

03675

Борислав Дойчев Загорски

02579

Борислав Иванов Георгиев

00852

Борислав Иванов Нейнски

01394

Борислав Любомиров Русков

01768

Борислав Николов Шопов

02763

Борислав Симеонов Дачев

00307

Борислав Янков Борисов

02896

Боряна Богданова Габровска

02400

Боряна Бориславова Хараланова

00035

Биляна Петрова Тумбева

02031

Бина Иванова Калчева-Христова

00814

Бисер Георгиев Козлев

00300

Бисер Климентов Хантов

01359

Бисер Цанов Бечев

03654

Бисера Николова Кръстева

00301

Бисера Рачова Рибарова

03065

Бистра Димитрова Хаджистоянова

02637

Блага Тодорова Динова

00998

Благо Йорданов Стоев

02167

Благовест Цветанов Вълков

02064

Благовеста Пенкова Таскова

02711

Благой Николов Аргиров

01320

Богдана Владимирова Хасър- без община
джиева
Свиленград

01249

Богдана Славова Гърдева

02580

Боряна Боянова Колчакова

01921

Богомил Величков Колчев

03366

Боряна Василева Китова

01069

Б ож а н к а Васи лева Ос т реваХаджиева

02246

Боряна Димитрова Трендафилова

01286

Божанка Николова Янчовичина

03289

Боряна Константинова Хьонике

02768

Божидар Борисов Божков

03282

Боряна Николаева Илиева

00805

Божидар Борисов Георгиев

00309

Боряна Петрова Авуска

00983

Боряна Петрова Банева

02499

Божидарка Маринова Матева

00188

Боряна Петрова Василиева

00720

Бойка Димитрова Ангелова

00310

01511

Бойка Йорданова Витанова

Боряна Стоянова Ха д ж истоянова

01988

Бойка Ненова Христова

01258

Боряна Съйнова Георгиева

01076

Бойка Стоянова Гешева

03551

Боряна Янкова КръстеваСтанчева

без община
Братя Даскалови

3

без община
Рила

С Т Р.
1

32

ДЪРЖАВЕН
2

01380

Боян Веселинов Недев

01107

Боян Иванов Кръстев

02247

Боян Илков Върбанов

02219

Бранимир Божидаров Карагеоргиев

02475

Бранимир Василев Тодоров

01267

Бранимир Панайотов Нонов

02409

Бранимир Стефанов Мирев

00117

Бранимир Христов Илиев

03026

Бранимира Валентинова Славова

01391

Валентин Василев Бърнев

01237

Валентин Генадиев Славов

00312

Валентин Георгиев Помаков

02793

Валентин Димитров Гаговски

01832

Валентин Димитров Маринов

00732

Валентин Жечков Вълчев

02862

Валентин Илиев Радков

02081

Валентин Лилов Витков

00241

Валентин Маринов Вълков

02072

Валентин Маринов Койчев

00189

Валентин Миладинов Михайлов

01212

Валентин Николов Панчев

00053

Валентин Стамов Стамов

01599

Валентин Стойнев Тонев

03192

Валентина Анатолиева Българанова

03146

Валентина Антонова Павлова

02834

Валентина Борисова Щерева

01770

Валентина Братанова Генова

01785

Валентина Василева Василева

02686

Валентина Георгиева Филипова

03790

Валентина Димитрова Петрова

02066

Валентина Димитрова ТерзиеваЦеновска

3
без община
Троян

без община
Варна

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02908

Валерий Андонов Паунов

01048

Валерий Кузманов Колев

01388

Валерия Георгиева Тонова-Димитрова

03740

Валерия Славчева Хотова

00320

Валя Спасова Апостолова

00887

Валя Цекова Целова

03581

Ваня Ангелова Ангелова

03759

Ваня Василева Манева

02201

Ваня Венелинова ДимитроваНиколова

01411

Ваня Веселинова Мянкова

02496

Ваня Георгиева Стоянова

01783

Ваня Евтимова Серафимова

03193

Ваня Иванова Николова

00321

Ва н я Н и колова К ара колеваИванова

00135

В а н я Рач е в а Ф у р н а д ж и е в а Петличкова

01944

Ваня Симеонова Донева-Божкова

02139

Васил Иванов Кметов

00322

Васил Антонов Мангов

02794

Васил Антонов Чехларов

00323

Васил Бориславов Китов

01313

Васил Борисов Диков

02565

Васил Георгиев Гошев

01436

Васил Дончев Василев

01314

Васил Захариев Василев

03518

Васил Иванов Василев

02796

Васил Йотов Ралчев

01787

Васил Луков Георгиев

00118

Васил Любомиров Вълев

03490

Васил Максимов Беровски
Васил Миленков Кашукеев

02558

Валентина Иванова Симеонова

02168

02535

Валентина Красимирова Дачева

00044

Васил Павлов Тинчев

01158

Валентина Маринова Мермерска-Колева

03484

Васил Петров Банков

00190

Васил Петров Шилев

00149

Валентина Младенова Иванова

02893

Васил Стефанов Беязов

02935

Валентина Пенева Върбанова

00748

Васил Тодоров Василев

02500

Валентина Петкова Йосифова

00325

Васил Тодоров Василев

02680

Валери Андреев Петков

03314

Васил Христев Макрелов

03403

Васил Юлиев Точев

02476

Васил Янков Костадинов

02662

Василка Ангелова Димова

01116

Василка Аспарухова АбаджиеваСтойчева

без община
Суворово

01835

Валери Иванов Каленски

02679

Валери Илиев Китанов

02505

Валери Манолов Врабчев

02169

Валери Петков Иванов

01586

Валери Петков Йотов

02885

Василка Георгиева Лазарова

00108

Валери Свиленов Маринов

02311

Василка Иванова Станишева

3

без общини
Маджарово,
Симеоновград

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

С Т Р. 3 3

1

2

01904

Вес ела Йорда нова МарковаИванова

01580

Весела Павлова Тасева

02083

Весела Янкова Буюклиева

Велимир Иванов Георгиев

00045

Веселин Атанасов Белинчев

03361

Велин Димитров Нейчев

03530

Веселин Борисов Петров

01703

Велин Петков Абаджиев

02737

Веселин Василев Няголов

02532

Велина Атанасова Панджарова

03842

Веселин Георгиев Генов

01990

Велина Димитрова Анастасова

01691

Веселин Георгиев Христозов

01246

Велина Стоянова Бъчварова

02188

Веселин Димитров Колев

03459

Велислава Иванова Бамбалова

01326

Веселин Дочев Белевски

03655

Величка Ангелова Пенова

00337

Веселин Иванов Дуковски

01444

Величка Георгиева Тименова

02221

Веселин Лазаров Василев

00191

Величко Пенев Куртев

02032

Веселин Любенов Христов

00008

Вельо Георгиев Велев

01312

Веселин Петров Ранчев

02049

Венелин Альошев Кафеджийски

02344

Веселин Радев Серкеджиев

01780

Венелин Борисов Симидчиев

02029

Веселин Русев Русев

02860

Венелин Ганчев Ганчев

01000

Веселин Симеонов Беров

01049

Венелина Иванова Бучуковска

00242

Веселин Христов Крайшников

01185

Веселина Апостолова Белова

00340

Веселина Георгиева Дамянова

00341

Веселина Димитрова Грънчарова

01430

Веселина Добрева Панджарова

01310

Веселина Иванова Николова

01111

Веселина Йорданова Драганова

00329

Васко Иванов Василев

01882

Вела Петрова Янкова

00710

Велизар Запрянов Генов

03208

3

ВЕСТНИК

без община
Бобов дол

без общини
Борово,Цар
Калоян
без община
Карнобат

3

01562

Венета Ангелова Иванова

01918

Венета Атанасова Петкова

02310

Венета Георгиева Петкова

02237

Венета Иванова Гергиникова

01798

В ене т а Л ю б ом и р ова К а ва лджиева

03565

Веселина Рангелова Крушкова

02220

Венета Няголова Стоянова

03108

Веселина Росенова Филипова

01621

Венетка Калчева Найденова

00067

01676

Венка Герасимова ПрокопиеваПачникова

В е с е л и н к а И ва нова Ти хова- без община
Иванова
Провадия

00342

Веселинка Русева Троева

03443

Венцеслав Маринов Неделчев

01537

03791

Венцислав Ангелов Грънчев

Веселка Велиславова АнгеловаДинева

02658

Венцислав Георгиев Панчев

01070

Веселка Пенчева Чапкънова

00250

Венцислав Костантинов Илиев

02554

Веселка Трифонова Митева

02566

Вержиния Радославова Николова

01439

Весна Каменова Атемова-Калъчева

01583

Верка Кирилова Карамишева

01222

Виктор Иванов Зелинченко

02770

Верка Христова Етугова

02910

Виктор Иванов Попов

02424

В ер он и к а Ге орг иева Ф у рнаджиева

03843

Виктор Петров Петров

02553

Виктор Стефанов Бузев

03315

Виктор Фердинандов Начев

03844

Виктория Веселинова Ковачева

03207

Виктория Григориева Грозева

01178

Ви к т ори я Я н кова Вел и коваКалфова

03536

Вероника Иванова Стоянова

03280

Вероника Лъчезарова Лазарова

01526

Весела Антонова Петкова

03555

Весела Божидарова Кръстева

00332

Весела Георгиева Георгиева

00193

Весела Дечева Дечева

00046

Вилхелмина Петрова Сандева

00333

Весела Дечкова Джумакова

01790

Виола Димитрова Дичкова

02582

Весела Иванова Мантова

03213

Виолета Александрова Тонкова

01360

Весела Иванова Мирянова

03046

Виолета Иванова Русева

01719

Весела Иванова Цветкова

00345

Виолета Колева Комитова

С Т Р.
1

34

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02799

Виолета Николаева Николова

01459

Вяра Василева Коларова

03688

Виолета Руменова Стойкова

03054

00721

Виолета Тодорова Узунова-Златева

Вяра Иванова Ракъджиева-Палигорова

02583

Вяра Стефанова Желязкова

01121

Виолета Янкова Каракачанова

02252

01980

Виолетта Георгиевна Бакунина без община
Мъглиж

Габриела Венциславова Ангеловска

02250

Виргиния Иванова Велева

02091

Габриела Любомирова СемоваКолева

02330

Виржиния Кирилова Илиева

02560

Габриела Маринова Джамбазова

01531

Витлеем Георгиев Чалъков

03380

Габриела Тодорова Илиева

02458

Вихрен Костадинов Бакърджиев

02973

Гаврил Николов Филипов

03172

Вихрен Тодоров Тодоров

00885

Галена Нанова Тодорова

03582

Вихър Владимиров Пчеларов

02357

Галин Димитров Христов

00712

Вичка Стоянова Колева

02291

Галин Павлов Василев

00347

Владена Методиева Ставрева

03214

Галина Александрова Малинова

03761

Владимир Александров Александров

02881

Галина Андреева Танчева

00354

Галина Георгиева Петкова

02296

Галина Георгиева Стефанова

01667

Галина Димитрова Антова

02502

Галина Жекова Кърпачева-Дучева

00348

Владимир Анастасов Перфанов

03218

Владимир Владимиров Димитров

03656

Владимир Георгиев Владов

02663

Владимир Димитров Райчев

без община
Харманли

01695

Галина Иванова Йотова-Ралчева

00158

Владимир Иванов Попов

без община
Искър

03242

Галина Иванова Николова

без община
Дупница

03537

Галина Маринова Патрикова

02584

Га л и на М и н кова Генова-Лазарова

00047

Владимир Йорданов Милков

02836

Владимир Йорданов Стоянов

00350

Владимир Кирилов Дамянов

01294

Галина Ненова Иванчева

01991

Владимир Кирилов Дереджиев

02552

Галина Николаева Махова

Владимир Максимов Попов

03497

Галина Петкова Калоянова

00780

Владимир Митков Русинов

00893

Галина Петрова Бахчеванска

03261

Владимир Михайлов Александров

02898

Галина Тонева Пировска

02411

Галя Александрова Димова

00749

Владимир Михайлов Милков

01826

Галя Вельова Кръстева

02412

Владимир Николов Рачев

03290

Галя Георгиева Георгиева

00541

Владимир Робинзонов Иванов

03390

Галя Иванова Николова

03197

Владимир Руменов Георгиев

01465

Галя Спасова Попова

00352

Владимир Симеонов Бешков

02126

Галя Христова Цонева

01408

Владимир Стоилов Копралев

01902

Гани Стоянов Ганев

03872

Владимир Тодоров Вълков

00196

Ганка Любенова Богданова

02734

Вла д и м и р Тр ен дафи лов Д имитров

01608

Гено Янков Георгиев

00353

Владимир Христов Михов

03416

Владин Славеев Петров

01756

Геновева Богомилова Йорданова

01919

Вла дислав Ми хай лов Вла димиров

02365

Гео Петков Кекеманов

00943

Владислав Николов Николов

00362

Георги Александров Ангелов

03499

Владислав Петров Игнатов

02210

Георги Александров Стоянов

00195

Володя Панталеев Стоянов

00159

Георги Ангелов Андрейчев

01333

Вълчо Николов Каснаков

02690

Георги Ангелов Василев

00951

Върбан Райчев Димчев

00359

Георги Андреев Йорданов

01071

Върбан Христов Върбанов

02254

Георги Антонов Райчев

01883

Георги Асенов Георгиев

02712

без община
Каспичан

3

без общини
Копривщица, Антон

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 3 5
2

02231

Георги Атанасов Политов

00902

Георги Костов Костов

03316

Георги Борисов Зашев

02288

Георги Кръстев Грудлев

00916

Георги Боянов Тонев

01081

Георги Маринов Маринов

00782

Георги Марков Минчев

02727

Георги Миланов Янев

03845

Георги Михайлов Алексиев

01252

Георги Михайлов Георгиев

03243

Георги Николаев Николов

03317

Георги Николаев Цочев

03877

Георги Николов Бачкаров

02068

Георги Николов Саваков

03116

Георги Панайотов Панайотов

01152

Георги Панов Коларов

02082

Георги Петков Делевски

00820

Георги Петков Пелтеков

02140

Георги Василев Кметов

01419

Георги Василев Анастасов

01811

Георги Василев Георгиев

01105

Георги Василев Дончев

02465

Георги Василев Кокудев

03124

Георги Василев Слокоски

02297

Георги Василев Цапков

02287

Георги Василев Шопов

02769

Георги Велинов Бачев

01632

Георги Веселинов Григоров

без община
Ценово

без общини
Стражица
и Дряново

03516

Георги Владимиров Маринов

03291

Георги Петров Петров

01509

Георги Георгиев Асенов

02914

Георги Петров Рафаилов

03009

Георги Георгиев Кирков

03351

Георги Петров Стефанов

01934

Георги Димитров Бакалов

01197

Георги Стоев Койнов

01760

Георги Димитров Гергов

01468

Георги Стоев Русев

03657

Георги Димитров Димитров

01884

Георги Стоянов Велков

02441

Георги Димитров Евтимов

01885

Георги Стоянов Георгиев

03070

Георги Димитров Котев

01001

Георги Танев Чернев

00160

Георги Димитров Кочков

02152

Георги Тодоров Касабов

00150

Георги Тодоров Сарамбелиев

00036

Георги Тодоров Тодоров

01233

Георги Христов Бакърджиев

01942

Георги Христов Попов

03799

Георги Христомиров Георгиев

02880

Георги Цветанов Цветков

00363

Георгий Петрович Томбашки

02585

Герасим Златков Дойчинов

02478

Гергана Димитрова Милушева

02807

Гергана Димчева Иванова

00711

Гергана Наскова Стефанова

01563

Гергана Николова Бадарова

02586

Гергана Пенчева Гитева

00365

Гергана Христова Минчева

01213

Гичка Ангелова Кутова-Каменова

00985

Георги Димитров Савов

01897

Георги Димитров Стефанов

00750

Георги Димитров Ташев

02903

Георги Димитров Цикалов

00048

Георги Димитров Янчовичин

без община
Никопол

без община
Хаджидимово

02217

Георги Евстатиев Джотолов

03741

Георги Евтимов Тангарджиев

01923

Георги Езикиев Грозданов

01440

Георги Запрянов Димов

01385

Георги Златев Златев

00197

Георги Иванов Георгиев

03372

Георги Иванов Иванов

00161

Георги Иванов Маринов

00781

Георги Иванов Мечанов

01523

Гладиола Йорданова Кунин

02253

Георги Иванов Палов

01184

00043

Георги Иванов Чонков

Господинка Романова Господинова

00734

Георги Илиев Георгиев

00933

03391

Георги Йорданов Йорданов

Грета Йорданова Нейкова-Къневска

01438

Георги Каменов Петков

03092

Григор Илиев Михов

01128

Георги Каменов Скрижовски

01914

Григор Първанов Владимиров

02806

Георги Кирилов Чобански

01449

Григор Христов Ставракев

02877

Георги Константинов Радонов

03742

Григори Георгиев Гърдев

02477

Георги Костадинов Митрев

03528

Дагмар Миланова Шиндова

без община
Батак

3

без община
Вълчедръм
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01709

Дамян Наумов Томалевски

02331

Денка Слави Атанасова

02313

Данаил Данев Едрев

03867

Десислав Любомиров Вацев

00068

Данаил Иванов Огнянов

02463

Десислава Ангелова Христова

02867

Даниел Василев Вълканов

03399

Десислава Андреева Николова

00785

Даниел Димитров Симеонов

03836

02615

Даниел Иванов Търсанков

Десислава Бориславова Ангелова

01342

Даниел Николов Мирчев

02965

Десислава Веселинова Стоянова-Иванова

01110

Даниела Борислав Чорбаджиева

03134

Десислава Георгиева Демирева

01472

Даниела Борисова Пухалева

03491

01550

Даниела Георгиева Бурулянова

Десислава Георгиева Серафимова

01888

Даниела Георгиева Владимиро- без община
ва-Цанкова
Сепарева
баня

01665

Десислава Евгениева КичашкаКрумова

01946

Десислава Иванова Зарева

Даниела Георгиева Генова

03210

Десислава Каменова Кацарова

Даниела Георгиева Георгиева

03007

Десислава Николаева Драгнева

03318

Даниела Георгиева Джуркова

02804

Десислава Николова Косева

02646

Даниела Димитрова Дюлгерова

02589

Десислава Петрова Бочева

Даниела Димитрова Порязова

02765

Десислава Тодорова Велева

03008

Даниела Димова Василева

02993

Деспина Савова Николова

01689

Даниела Здравкова Нановска

03262

Детелина Огнянова Соколова

Даниела Йорданова Янкова

01647

Детелина Тотева Апостолова

02171

Даниела Колева Сивкова

01259

Дечка Кузманова ДимитроваХристова

00987

Даниела Маринова ЦонковаСъбчева

01831

Дечко Димитров Дяков

01357

Деян Антонов Попдимитров

03567

Даниела Маркова Рачева

01678

Деян Данков Дачевски

01399

Даниела Миткова Димитрова

02108

Деян Дечков Дечев

03191

Даниела Николова Славова

01194

Деян Събев Гочков

01195

Даниела Петрова Койнова

02858

Деян Хранимиров Димиев

02721

Даниела Славенова ИвановаКостадинова

02011

Джилда Димитрова ТролеваСпасова

01736

Даниела Стоянова СтояновскаВасилева

03025

Диана Ангелова Хаджикоцева

02884

Диана Атанасова Цанкова

01865

Даниела Тихомирова Златанова

00978

02461

Даниела Цветанова Дикова

Д иа на Георг иева Мря н коваПопова

03034

Данче Атанасова Маджарова

03093

Диана Георгиева Мущанова

00370

Данчо Николов Данчев

02073

01091

Дарий Христов Аврамов

Диана Георгиева Стоянова-Горанова

03703

Дарина Димитрова Ангелова

02525

Диана Димитрова Бакалова

02280

Дарина Рангелова Димитрова

02084

Диана Димитрова ПожарлиеваВезирева

03196

Дарина Станимирова Върбанова

00375

Диана Димитрова Христова

00904

Дария Велкова Димитрова

00069

00903

Дафина Кирилова Пешева

Диана Дончева Неделчева-Димова

01140

Делин Иванов Запартов

01781

Диана Дончева Сербезова

03846

Делчо Георгиев Делчев

01771

Диана Илиева Диканска

02672

Делян Венелинов Жечев

01350

Диана Красимирова Калоянова

03190

Делян Стефанов Стефанов

03137

Диана Николаева Николова

03107

Деляна Антонова Иванова

01239

Диана Николова Карабаджакова

01508

Деляна Ганева Ганева

01910

Диана Петкова Иванова

00372

Дениза Иванова Стоянова

02075

Диана Петрова Хасъмова

03154
02164

02875

00368

без община
Септември

без община
Елхово
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02021

Диана Стефанова Койкова

01838

Димитър Илиев Петров

03792

Диана Тодорова Джамбазова

01277

Димитър Йорданов Захариев

01002

Диана Тодорова Димитрова

02415

Димитър Йорданов Липов

01516

Дианна Боголюбова Модева

03227

Димитър Йорданов Попов

01214

Дилян Иванов Каменов

02236

Димитър Колев Калъпов

03319

Диляна Георгиева ЧилингироваСавчева

01992

Димитър Костов Коев

01422

Димитър Крумов Евтимов

03683

Диляна Любенова Иванова

03539

Диляна Николова Андрова

01050

Димитър Кузманов Кутев

01794

Диляна Румянова Икономова

01903

Димитър Леков Маринов

01949

Димитрие Милутинов Павлович

02110

Димитър Любомиров Димитров

00378

Димитрийка Крумова Христозова

02388

Димитър Милчев Ангелов

03724

Димитрина Маринова Попова

00385

Димитър Михайлов Аргиров

01003

Димитрина Стефанова Григорова

02292

Димитър Николов Мандов

01741

Димитър Николов Палазов

01306

Димитринка Ангелова ШентоваТодорова

03511

Димитър Панайотов Паскалев

00070

Димитър Петров Стефанов

01238

Димитринка Георгиева Коева

02013

Димитър Райков Дечев

02723

Димитринка Кънчева Бакалова

00821

Димитър Рангелов Димитров

02374

Димитричка Русева ФилиповаБулдеева

01633

Димитър Стефанов Бъкличаров

Димитричка Христова Ганчева- без общини
Панова
Дулово,
Главиница

02790

Димитър Стефанов Власарев

02172

Димитър Стефанов Стоев

02609

Димитър Стойков Дачев

03232

Димитър Стойчев Стоев

00262

00854

Димитър Александров Бъчваров без община
Тунджа

00200

Димитър Ангелов Драгнев

00735

Димитър Стоянов Ненчев

Димитър Ангелов Златков

02414

Димитър Тодоров Николов

01349

Димитър Христов Герасимов

00896

без община
Хисар

00201

Димитър Борисов Рималовски

00857

Димитър Христов Зорев

03434

Димитър Василев Димитров

00088

Димитър Христов Топалов

01800

Димитър Василев Докев

01278

Димитър Цанков Дилов

00921

Димитър Величков Димов

00774

Димитър Янков Батчиев

03462

Димо Илиев Димов

01613

Димо Тодоров Стоянов

00377

Димтринка Георгиева Тодорова

02196

Димчо Жеков Тилев

04109

Димчо Недков Недев

02014

Димчо Христов Чуков

02332

Динка Иванова Александрова

03341

Динко Димитров Карамалаков

03478

Динко Тодоров Митев

01005

Диньо Митев Динев

02550

Диян Венциславов Петров

00392

Диян Любенов Николов

00394

Добрина Иванова Димова

01141

Добринка Георгиева Бечева

00395

Добринка Георгиева Камбурова-Рачева

без община
Доспат

02945

Димитър Венелинов Кабакчиев

01590

Димитър Георгиев Ангелов

03698

Димитър Георгиев Ахрянов

02043

Димитър Георгиев Георгиев

01604

Димитър Георгиев Гочев

01157

Димитър Георгиев Димитров

00381

Димитър Георгиев Кръстев

01410

Димитър Георгиев Младенов

01287

Димитър Георгиев Янчовичин

00382

Димитър Драгомиров Георгиев

03847

Димитър Емилов Цветков

02050

Димитър Желязков Кръстев

00202

Димитър Иванов Личев

02998

Димитър Иванов Никифоров

01559

Димитър Иванов Шаренков

04108

Димитър Ивов Василев

02958

Добринка Георгиева Петкова

03802

Димитър Ивов Чехларов

00775

01947

Димитър Илиев Костов

Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова

3

без община
Трекляно
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00754

Добринка Николова Василева

01224

Евгения Любенова Илиева

03320

Добромир Викторов Зеленченко

03621

Евгения Николова Бранкова

00136

Добромир Делчев Генов

03437

Евгения Николова Начева

01223

Добромир Добрев Бояджиев

01377

Евдокия Константинова Кинова-Йотова

02256

Добромир Людмилов Горанов

02587

Евелина Иванова Желязкова

01006

Добромир Нейков Нейков

01772

Евелина Стоимирова Младенова

02726

Добромир Стоянов Добрев

03321

Евелина Стоянова Кирязова

00396

Долорес Драгомирова Попова

03240

Евелина Христова МалешевскаТодорова

00397

Доля Леон Андреева

01922

Евтим Петров Ерменков

03848

Донка Георгиева Маркова

01471

Едвард Филипов Христов

01935

Донка Георгиева Стоянова

00954

03071

Донка Николова Занева

Екатерина Боянова БахановаЛазарова

01582

Донка Стоянова Якимова

02062

03838

Дончо Иванов Дончев

Ек ат ери н а Га н чева ПъковаФинджекова

03584

Доню Илиев Донев

00203

Ек ат ери на Жел кова ГеневаПопова

02255

Дора Костадинова Маринова

02504

Екатерина Иванова Начевска

02035

Дора Стоилова Ангелова

01007

Екатерина Николаева Стоева

01660

Дора Цветанова Андреева-Цекова

02905

Екатерина Николаева Тренчева

01072

Екатерина Трендафилова Димитрова

03630

Екатерина Яворова Рогожинова

01792

Ексения Евтимова Филипова

02258

Е л ви на Евг ен иева ТерзиеваНиколова

01762

Елена Александрова Белокапова-Маринова

без общини Тервел и
Вълчи дол

00807

Доротея Йорданова Христова

03743

Дочка Павлова Вълканова-Келчева

01431

Дочо Атанасов Дочев

02479

Драган Асенов Евтимов

01828

Драгомил Георгиев Драганов

00869

Драгомир Николаев Стоянов

03340

Елена Асенова Карлиева

02040

Дунка Славчева Герганова

01789

Елена Веселинова Вунчева

01993

Евангелина Илиева Сиракова

00713

Елена Георгиева Калева

00870

Евгени Виденов Генков

01180

00100

Евгени Петков Кичашки

Е лена Георг иева Злат а новаСъбева

02026

Евгени Светлозаров Рафаилов

01933

Елена Димова Кондева

Евгени Стефанов Казанджиев

01959

Елена Иванова Иванова

00120

Евгений Иванов Николов

02174

Елена Иванова Каменова

02779

Евгений Ивайлов Велев

02315

Елена Иванова Петрова

00736

Евгений Иванов Чобанов

02228

Елена Иванова Учорд ж иеваКараколева

02257

Евгений Младенов Стаменов

03658

Елена Кирчева Илчева

Евгений Николаев Гацов

01823

Елена Марчева Сидерова

02204

Евгений Русев Маринов

03342

Елена Павлова Пекова

00934

Евгения Атанасова Трупчева

01805

Елена Павлова Терзиева

Евгения Василева ЦачеваБогданова

03465

Елена Радостинова Панайотова

01008

Елена Тодорова Нейкова

Евг ен и я Дел чева ЛещароваЦветкова

01058

Елена Христова Апостолова

01803

Елена Христова Пищалова

02155

Еленка Георгиева Николова

00404

Е ле онора И ва нова То сковаСавова

01994

Елиана Танчева Танчева-Ковачева

02102

01945

00399
03705
01958

Евгения Димитрова Гаговска

02163

Евгения Димитрова ДимоваАлександрова

02418

Евгения Костадинова Филева

03155

Евгения Леонидова Ходкевич

без община
Николаево

без община
Стралджа
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03102

Елисавета Ангелова Стоева

02655

Емилияна Янчева Стойчева

01316

Елисавета Георгиева Георгиева

02232

Еней Константинов Иванов

01475

Елисавета Георгиева Палазова

00789

Енил Николов Енчев

02276

Елисавета Димитрова Метишева без общини
Мадан и
Баните

02384

Енчо Иванов Балакчиев

02551

Енчо Костов Димов

02916

Жаклин Тошева Митова

01445

Жана Димитрова Джугаланова

02781

Жана Стоилова Стоилова

00414

Жана Тошкова Вълчанова

01777

Жанета Тодорова Горанова

01693

Ж а не та Тодор ова Гр ън чеваКолева

00871

Жасмина Докинова АнгеловаКовачева

03404

Жасмина Пенкова Желева

02194

Жеко Тилев Петров

01724

Желчо Димитров Димитров

00415

Желязко Иванов Иванов

01542

Жени Димитрова Бъчварова
Женина Милушева Христова

01187

Елисавета Димитрова Попова

00140

Елисавета Райнова Вакавлиева

2805

Елица Маринова Иванова

01860

Елица Юриева Дамянова

00407

Елка Велинова Пенева

00089

Елка Веселинова Николова

01875

Елка Маринова Койчева

01337

Ема Благоева Футекова

02507

Ема н уела Ме т од иева УбеваПеткова

без община
Самуил

03690

Емануил Лучиянов Бончев

00825

Емил Александров Бояджиев

01009

Емил Ангелов Василев

01661

Емил Георгиев Андреев

без община
Бойница

03463
01295

Женя Стефанова Русева

02480

Емил Георгиев Леков

без община
Стрелча

01996

Жечо Петров Жечев

02371

Жива Петрова Вранчева

01240

Жива-Милена Петкова Петкова

01051

Живка Дочева Бучуковска

01010

Живка Стоянова Кирчева

03659

Живко Василев Трайков

01113

Живко Георгиев Маждраков

01611

Живко Митев Велев

00724

Живко Петров Чапкънов

02618

Жоржета Рафаилова ВасилеваСребрекова

00408

Емил Георгиев Сардарев

02283

Емил Жечев Жечев

02153

Емил Иванов Чепишев

01896

Емил Йорданов Димитров

02445

Емил Момчилов Йорданов

03444

Емил Ненов Попов

02092

Емил Петров Пелитев

00955

Емил Руменов Дечев

02888

Емил Светозаров Стоянов

00410

Емил Стефанов Драганов

01191

Жулиета Гендова Фандъкова

03002

Емил Стоянов Дюлгеров

01241

Зарина Николова Мархолева

00244

Емил Тотев Проданов

01706

Зарко Динков Узунов

02434

Емил Трайчов Христов

01716

Зачко Йорданов Зачев

00895

Емилия Георгиева Кокова

01384

Здравка Бориславова Стоянова

01205

Емилия Димитрова Пенева

00419

Здравка Василева Вълчанова

01226

Ем и ли я Добрева Га нева-Ни- без община
колова
Крушари

02189

Здравка Ганева Щилиянова

01899

Здравка Константинова Шехтова

03464

Здравка Николаева Нисторова

03405

Здравка Самуилова Костадинова

02918

Здравка Събева Нейчева

01291

Здравко Александров Попов

02808

Здравко Венцеславов Кузманов

01433

Здравко Димитров Димитров

01156

Здравко Лефтеров Лефтеров

02659

Здравко Петров Младенов

00425

Здравко Русев Иванов

00922

Здравко Савов Дилинчев

03322

Емилия Йорданова Попова

00205

Емилия Кирилова Божкова

02506

Емилия Кирилова Коларова

01995

Емилия Костадинова Неделчева

01539

Емилия Кузова Русева

00412

Емилия Минчева Агайн

00938

Емилия Харалампиева ВулеваВълканова

00827

Емилия Христова Точева

01868

Еми ли я Христ ова Христ оваЦонева

3

С Т Р.
1

40

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02034

Здравко Симеонов Здравков

02813

Иван Ангелов Ангелов

03245

Зелма Исак Каталан-Лалова

02382

Иван Антониев Тонев

00755

Златина Димитрова Тодорова

01864

Иван Асенов Атанасов

01082

Златина Нейчева Йорданова

03540

Иван Асенов Николов

02740

Иван Атанасов Атанасов

01317

Иван Атанасов Тюлеков

03556

Иван Василев Георгиев

00430

Иван Велчев Велчев

01656

Иван Ганчев Иванов

02469

Иван Георгиев Кошеров

03373

Иван Димитров Арнаудов

02156

Иван Димитров Иванов

01083

Иван Димитров Мисирджиев

без община
Сливо поле

03660

Златина Стоянова Дукова

01387

Златка Антонова Христова

01748

Златка Димитрова Георгиева

02076

Златка Желязкова Чолакова

01827

Златко Борисов Конов

03450

Зора Василева Бояджиева

03421

Зорка Димитрова Кърсердарева

03661

Зорница Димитрова Нинова

03147

Зорница Любомирова Маринова

03158

Зорница Петкова Ставрова

02277

Иван Димов Кършаков

01813

Зорница Силвиева Стамболиева без община
Иваново

02235

Иван Димчев Димчев

01624

Иван Добрев Радковски

00431

Иван Евгени Данов

01997

Иван Илиев Папазов

00858

Иван Киров Стефанов

01810

Иван Колев Атанасов

03334

Иван Костадинов Амов

00208

Иван Костадинов Василев

01143

Иван Ленков Кръстев

00831

Иван Любенов Денчев

01322

Иван Маргаритов Бакалов

00433

Иван Милков Бечев

01851

Иван Милков Димов

02395

Иван Мирчев Райнов

00434

Иван Михайлов Проев

02071

Иван Михайлов Сердюк

00091

Иван Ненов Чолаков

02381

Иван Николов Никифоров

01234

Иван Петков Тончев

00049

Иван Петров Калпачки

00436

Иван Петров Пенев

00437

Иван Петров Станишев

00390

Иван Русков Лапатов

03381

Иван Сашев Кючуков

01565

Иван Славов Ефремов

03427

Иван Славчев Захаринов

01625

Иван Стефанов Петков

01960

Иван Стойков Моев

00440

Иван Тодоров Иванов

03747

Иван Трендафилов Маринов

01297

Иван Христов Дучев

01856

Иван Цочев Попски

03714

Иван Чудомиров Делчев

01447

Иванка Вълева Велева

00427

Зоя Иванова Златкова

00428

Зоя Лазарова Разсолкова

02298

Зоя Стойкова Колева

00121

Ива Кънчева Бонева

01982

Ива Вичева Алтънова

03445

Ива Димова Платиканова

03662

Ива Кирилова Делова

02093

Ива Методиева Несторова

02538

Ива Николаева Василева

01549

Ива Николова Парушева

01786

Ивайло Василев Мишев

00429

Ивайло Веселинов Стратев

03663

Ивайло Досев Симеонов

02570

Ивайло Иванов Капарашев

03406

Ивайло Иванов Кастрев

03038

Ивайло Йорданов Манчев

03323

Ивайло Красимиров Крачунов

03362

Ивайло Николаев Цветанов

02640

Ивайло Петров Андреев

03725

Ивайло Радков Петров

02260

Ивайло Светославов Захариев

01340

Ивайло Славчев Иванов

02656

Ивайло Тодоров Петков

01142

Ивайло Христов Георгиев

00122

Иван Илиев Иванов

00123

Иван Николов Иванов

02132

Иван Николов Узунов

02832

Иван Аврамов Аврамов

03433

Иван Александров Дамянов

03435

Иван Александров Иванов

03568

Иван Алексеев Новаков

без община
Опан

без общини
Връбница и
Смядово

3

без община
Попово

без община
Свиленград

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 4 1
2

03587

Иванка Георгиева Попова

01681

Илка Кирилова Хахамска

00923

Иванка Иванова Делова

02683

Илко Великов Петков

02549

Иванка Йорданова КараджоваГочева

00210

Илко Николов Николов

03353

Илон Стелиянова Щиплиева

00449

И лонка И л чова Вак лева-Бо жилова

02195

Иванка Йорданова Янева

00209

Иванка Николова Маркова

02972

Иванка Стефанова Стоева

02393

Илчо Данаилов Дочев

01353

Иванка Стоянова Войникова

02631

Илчо Николов Портарски

02944

Иванна Йончева Захова

02976

Имад Муса Хамами

00137

Ивелин Емилов Недялков

01712

01638

Ивелин Иванов Ненов

Ира Атанасова Кънева-Христозова

02133

Ивелина Василева Пенева

00451

Ира Иванова Христова

00443

Ивелина Ангелова Дикльовска

00790

Ирена Антонова Хаджийска

01570

Ивилина Парушева Зафирова

02157

Ирена Василева Асенова

03588

Иво Александров Джойков

03868

Ирена Василева Николова

02419

Иво Атанасов Иванов

00859

01424

Иво Димитров Баров

Ирена Владимирова ХристоваДончева

03664

Иво Димитров Младенов

03074

Ирена Илиева Мирчева

02789

Иво Димитров Пантелеев

03618

Ирена Костадинова Георгиева

01652

Иво Йорданов Терзийски

03311

Ирена Николаева Спиридонова

00164

Иво Петров Петров

01432

Ирина Анатолиевна Сладкова

03381

Иво Тодоров Цонков

02901

Ирина Бойкова Димитрова

00444

Иво Тотев Тотев

02483

Ирина Борисова Цветкова

01818

Иглика Георгиева Георгиева

00757

Ирина Георгиева Попкармезова

03121

Иглика Лъчезарова Забунова

02261

Ирина Гетова Манаковска

01136

Игор Янков Янкулов

03220

Ирина Димчева Тамбукова

02316

Илиан Георгиев Илиев

01843

Ирина Добрева Николова

00448

Илиан Петков Богданов

01420

Ирина Кирякова Крушкова

01573

Илиан Петков Петков

03753

Ирина Костадинова Дакова

02741

Илиана Симеонова Симеонова

00112

Ирина Костадинова Костова

02509

Илина Любенова Найденова

01940

Илинда Илиева Симеонова

02974

Ирина Любенова Стойчева

02999

Илия Валериев Булев

01878

Ирина Скъпидарова АлексиеваГинчева

03159

Илия Данчев Данчев

03793

Ирина Стоянова Ризова

00738

Илия Иванов Бумбалов

03017

Искра Валентинова Тонева

02142

Илия Петков Еврев

01671

Искра Велинова Щетинска

02510

Илия Цветков Илиев

02895

Искра Ганчева Добрева

03073

Илия Цветков Цветков

02639

Искра Димитрова Драмова

00124

Илиян Димитров Илиев

02677

Искра Николаева Николаева

00447

Илиян Павлов Николов

03205

00974

Илиян Тодоров Владимиров

Иск ра Сла вей кова Д жа ховаКадинова

02878

Илиян Тодоров Върбанов

01775

Искра Стоянова Накова

01497

Илияна Валентинова Кърлова

02957

Искрен Василев Галев

01201

Илияна Владимирова Левкова

02632

Истелианна Нешо Атанасова

02426

Илияна Георгиева Йорданова

04110

Йоана Иванова Иванова

03343

Илияна Костадинова Каякчиева

02670

Йоана Иванова Петкова

02481

Илияна Михайлова Божкова

01618

03128

Илияна Стефанова ДраганчеваСтоянова

Йовк а С т е фа нова Тодор оваЦветанова

01491

Йонка Костадинова Костова

03849

Илияна Христова Овчарова

00454

Йонка Маринова Стефанова

3

без община
Борован

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
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3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

3

00455

Йонка Павлова Велчева

02376

Камен Николов Попов

01898

Йордан Бонев Бояджиев

01547

Камен Тодоров Костадинов

02166

Йордан Василев Радев

00468

Камена Григорова Казакова

02633

Йордан Георгиев Кузманов

01911

Камена Милчева Димитрова

03171

Йордан Иванов Демирев

00457

Йордан Иванов Халачев

01092

Каролина Кирилова Саргалиева

01264

Йордан Костадинов Христов

01354

Катерина Генчева Коцева

03043

Йордан Максимов Димитров

03707

Катина Севдалинова Цанкова

02363

Йордан Минков Маринов

02564

01544

Йордан Минчев Стоянов

Катя Аврамова Симеонова-Гошева

00458

Йордан Стефанов Стефанов

02512

Катя Боянова Скопакова

03022

Йордан Стоянов Данев

02664

Катя Делчева Маджарова-Шамлиева

03764

Йордан Тодоров Улянов

00469

Катя Любомирова Ангелова

01651

Йордан Христов Нурков

02065

Катя Николова Ангелова

00460

Йордан Цветанов Кирков

01829

Кирил Ангелов Мавров

03451

Йордан Чавдаров Ликов

02513

Кирил Василев Петков

03060

Йорданка Георгиева Георгиева

02293

Кирил Георгиев Андонов

02175

Йорданка Иванова Кандулкова

01962

Кирил Георгиев Коцев

03044

Йорданка Петрова Гонидис

02222

Кирил Димитров Стоянов

02134

Йорданка Стефанова Савлакова

02811

Кирил Каменов Бойков

00461

Йорданка Христова Воденичарова-Пенева

00057

Кирил Косев Кирилов

01887

Йошка Йотова Михайлова

00924

Кирил Методиев Делов

02897

Калин Борисов Генов

00989

Кирил Николов Събчев

01822

Калин Иванов Василев

01917

Кирил Петров Гергов

00463

Калин Иванов Диков

00472

Кирил Филипов Дамов

03345

Калин Ленков Зарков

02471

Кирилка Митева Генева

00464

Калин Николов Костурски

01398

Кирилка Пейчева Цветанова

02165

Калин Павлов Тихолов

02887

Кирилка Стоянова Димовска

03589

Калин Петров Аралов

02994

Климент Иванов Иванов

02607

Калин Стефанов Иванов

02744

Климент Радев Мечкуев

03765

Калин Янчев Костуров

03874

Климент Стефанов Радоев

01588

Калина Василева Александрова

03059

Климентин Чернев Ганчев

03006

Калина Вениаминова КироваНачева

01371

Кольо Тодоров Хлебаров

00212

01749

Калина Димитрова Мерудийска

Константин Атанасов Атанасов без община
Съединение

03798

Калина Евгениева Кръстева

00040

Константин Видинов Христов

02774

Калина Петкова Ерска

02676

Калина Тодорова Павлова

02448

03488

Калоян Йорданов Калчев

Константин Владимиров Елшански

03873

Калоян Красимиров Еревинов

02962

Константин Димитров Божков

00055

Калоян Латунов Калоянов

00473

Константин Иванов Антонов

03075

Калоян Марков Колев

02206

Константин Кирилов Антонов

02953

Камелия Николаева КънчеваГеоргиева

01793

Константин Константинов Антонов

01711

Камелия Петрова Пешунова

02022

Константин Михайлович Якубович

00466

Камен Ганчев Ганчев

02278

Константин Недков Пеев

01555

Камен Дочев Шипков

02191

Константин Николов Николов

01729

Камен Здравков Жейнов

01963

Константин Петков Колев

02743

Камен Любенов Димитров

01405

Константин Петров Бояджиев

без община
Бойчиновци

без общини
Белица,
Струмяни

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

1

2

1

2

00476

Константин Рангелов Вандалов

00486

Красимира Николова Петкова

02403

Константин Рачев Косев

00487

02917

Костадин Александров Лабов

Красимира Пенчева ВасилеваМладенова

03115

Костадин Димитров Чотов

01429

Краси м и ра Пе т рова А вуск аНиколова

01476

Костадин Иванов Палазов

01577

Красимира Тодорова Петрова

00050

Костадин Иванов Сандев

03485

02383

Костадин Кирилов Кемалов

Красимира Тодорова ТодороваХрисантова

00948

Костадин Първанов Йоцов

01466

01545

Костадин Христов Христов

Красими ра Христева Прокопиева

00478

Костадинка Георгиева Георгиева

02070

Красимира Христова КостоваКасапова

01033

Косто Петров Костов

02557

Кристиан Симеонов Саралиев

03100

Косю Иванов Христов

00479

Красен Андреев Андреев

02787

Кристиана Атанасова Николова

01672

Красен Йорданов Христов

01173

00480

Красимир Анастасов Язов

К рис т и на А лекса н д рова К анинова

02028

Красимир Бойков Раев

02970

Кристина Стоичкова Сарафова

03729

Красимир Ванев Кръстев

02143

Кристиян Григоров Миленов

01013

Красимир Вътев Добрев

01710

Кристиян Кръстев Маркулев

01084

Красимир Генов Стефанов

01261

Кристи ян дар Маринов Керемидски

00481

Красимир Георгиев Генков

03367

Крум Викторов Сергеев

01527

Красимир Георгиев Пампоров

02685

Крум Димитров Филипов

00860

Красимир Георгиев Попов

01381

Крумяна Любенова Бумбарова

01696

Красимир Георгиев Ралчев

02482

Кръстин Стефанов Запрянов

01412

Красимир Господинов Джеджев

00489

Кунка Минчева Янева

03678

Красимир Душков Романов

02606

00483

Красимир Йорданов Попов

Ла да Борисова К ам и лароваСтойчева

03103

Лазар Банчев Банчев

02713

Красимир Кирилов Петров

01094

Лазар Тодоров Ковачев

03221

Красимир Колев Колев

03062

Красимир Кънчев Крайчев

00214

Лалка Атанасова Юмерска

01568

Красимир Методиев Кирилов

00491

Лалка Рангелова Минкова

02427

Лариса Владиленовна Иванова

01915

Красимир Николов Георгиев

02263

Лариса Николаевна Близнакова

02190

Красимир Николов Николчев

01844

Леда Стефанова Димитрова

01211

Красимир Станчев Николаев

02800

03512

Красимир Тихомиров Лаковски

Лена Ангелова СтаниславоваПеткова

03526

Красимир Тошков Тодоров

01396

03552

Красимир Христов Георгиев

Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева

02335

Красимира Ангелова Серафимова

00492

Ленко Илиев Зарков

02450

Леонид Лвович Покрасс

01296

Красимира Владимирова Оташлийска

02430

Лиана Симеонова Саралиева

00215

Лидия Минчева Кръстева-Ши- без община
лева
Брезово

без община
Елена

без община
Камено

01196

Красимира Вълева Любенова

02392

Красимира Георгиева Славева

00792

Лидия Стоянова Лазарова

00484

Красимира Господинова Кралева

03186

Лили Ангелова Петрова

Красимира Иванова Попова

00835

Лили Славчева Иванова

02634

Красимира Йорданова Лазарова

01372

Лилия Лазарова Кадийска

01833

Красимира Константинова Жекова

02262

Лилия Петрова Драганова-Негованска

00944

Красимира Лука Джартазанова

03303

Лилия Петрова Петрова

01073

Красимира Манева Караматева- без община
Петрова
Нови Пазар

01683

Лилия Стоянова Стоянова-Господинова

00485

3

без община
Бяла

без община
Белово

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

3

01493

Лилия Тодорова Петкова

01273

Людмил Иванов Дишлиев

02158

Лило Йончев Попов

01496

Людмил Леонид Йорданов

01067

Лилян Петков Делевски

03428

Людмил Людмилов Конакчиев

00216

Лиляна Богомилова Атанасова

02044

00990

Лиляна Димитрова ЯнакиеваВелева

Людмила Асенова Савова-Георгиева

00071

Людмила Атанасова Попова

02956

Лиляна Донева Ненова

00508

Людмила Видинова Коева

03628

Лиляна Иванова Тонева

01086

Людмила Кирилова Сивова

03337

Лора Иванова Тотева

02978

00873

Лорен Илиев Милев

Людмила Константинова Кинова-Мравова

02588

Лорита Димитрова Панова

02555

Людмила Минева Нейкова

01490

Луиза Георгиева Тодорова

01304

02391

Лъчезар Василев Владимиров

Людмила Мирчева МарковаПанчева

01643

Лъчезар Василев Лалев

01356

Людмила Мицова Генова

00495

Лъчезар Петров Григоров

01758

Людмила Недялкова Несторова

01485

Лъчезар Тодоров Митовски

00794

Людмила Нихтенова Панайотова

00101

Люба Атанасова Еленкова

01553

Людмила Петрова Лимонова

01998

Люба Бойкова Лукова

03542

Людмила Петьова Пенчева

01617

Люба Боянова Шекерова

01939

Людмила Ризова Георгиева

01318

Люба Русева Сийрекова

02390

Людмила Русева Ирибаджакова

01506

Любен Божидаров Петров

00217

Людмила Стаматова Петкова

03278

Любен Любенов Бояджиев

00058

01395

Любен Стоянов Болгуров

Людмила Тончева Кьосева-Николова

02926

Любиана Любомирова Берова

02548

00991

Любимка Борисова Бурова

Люляна Маринова Чонева-Гайдарова

02467

Любка Драгомирова ВелчеваСтанкова

00889

Люция Тодорова
колова

00167

Любка Илиева Върбенова-Стефанова

01448

Магда Дойчева Дойчева

02543

00500

Люблена Иванова Пунчева

Магдалена А лександрова Делистоянова

00501

Любомир Асенов Горчев

01761

Магдалена Бориславова Пейчева-Токова

02317

Любомир Асенов Петров

00515

00502

Любомир Асенов Семерджиев

Магдалена Николаева Бошнакова

00838

Любомир Борисов Шивачев

03187

Майя Василева Петрова

01315

Любомир Веселинов Бодуров

00039

Малин Костадинов Малинов

02347

Любомир Георгиев Георгиев

02849

Малин Стоянов Маринов

Любомир Дамянов Любенов

02697

Малина Миленкова Дончева

01999

Любомир Димитров Вангелов

02176

Малина Петрова Антова

01290

Любомир Димитров Огорелков

01463

Манол Николов Ганчев

Любомир Здравков Здравков

03028

Мануел Димитров Манолов

02838

Любомир Иванов Дончев

02284

Мануел Харутюн Мануелян

01655

Любомир Иванов Стоянов

01123

02113

Любомир Огнянов Станиславов

Маргарита А лександрова Козовска

01188

Любомир Стоянов Попов

03235

Маргарита Александрова Трендафилова

00968

Любомир Тодоров Пеловски

00114

Маргарита Ангелова Цолова

01300

Любомир Христов Славков

02511

Маргарита Викторова Стоянова-Цакова

00424

Любомира Василева Ненчева

03543

01374

Любомира Емилова НаумоваАндреева

Маргарита Запрянова Шейтанова

01489

Маргарита Илиева Илиева

03129

Людмил Димитров Митев

01435

Маргарита Латева Маргаритова

01916

01060

без община
Котел

Декова-Ни-

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 4 5
2

00520

Маргарита Недева Тодорова

03708

Мария Борисова Даскалова

01397

Маргарита Николаева Чавдарова

02187

Мария Василева Балева

02114

Маргари та Па влова Д и неваДенева

00812

Мария Вълкова Шишманова

02095

Мария Гошова Джамбова-Жекова

02746

Мария Гъчева Докторова

02361

Мария Димитрова Илиева

01685

Мария Димитрова Ковачева

01743

Мария Димитрова ХристосковаХараламбова

00773

Мария Друмева Николова

03768

Мария Евтимова Горанова

01700

Мари я Ел жбиета Наймови чИкономов

03625

Маргарита Петрова Занкина

01518

Маргарита Петрова ШошеваЖивкова

01714

Маргарита Романовна Сцепуржинская

00745

Маргарита Савова Попова

03077

Маргарита Стоичкова Сарафова

01114

Маргарита Христова БъчвароваПарушева

01470

Маргарита Христова Христова

03160

Мариан Райнов Крендов

00973

Мариана Асенова Стоичкова

03188

Мария Емилова Первазова

02000

Мариана Атанасова Панчева

00126

Мария Живкова Хлебарова

03441

Мариана Атанасова Перфанова

01446

Мария Иванова Божанова

03515

Мариана Атанасова Сърбова

02856

Мария Иванова Иванова

01845

Мариана Владимирова Рангелова-Пенкова

02396

Мария Игнатова Колева

00841

Мария Илиева КарабожиковаВойнова

02265

Мария Колева Василева

00527

Мария Константинова Диамандиева

01938

Мариана Димитрова Павлова

02178

Мариана Дионисиева ЦветковаСтоянова

01857

Мариана Кръстева Добрева

01975

Мариана Кръстева Кехайова

00256

Мария Костадинова Стефанова

00906

Мариана Христова ВампороваЛазарова

01035

Мария Коцева Карамфилова

01016

Мария Куманова Игнатова

01190

Мария Лальова Енчевска-Петрова

3

без община
Ситово

03590

Мариана Христова Малинова

00979

Мариана Христосова Алексиева

01014

Мариела Георгиева Андреевска

01181

Мария Луканова Атанасова

01227

Мариета Иванова Бояджиева

01112

03281

Мариета Сотирова Камбурова

Мария Любомирова ИскроваПопиванова

01262

Мариета Стефанова ГригороваНенова

00219

Мария Михайлова Стоянова

02179

Мария Нешева Нешева

02100

Мариета Стоянова Браделева

02281

Марий Костадинов Гаджев

00528

Мария Николова Афанасиева

01269

Марин Великов Сотиров

01498

Мария Николова Петрова

01053

Марин Димитров Колев

01124

Мария Николова Попова

03692

Марин Красимиров Моновски

02336

02484

Марин Кристияндар Керемидски

Мария Николова Чамова-Давчева

01134

Марин Пасков Бакалов

02440

Мария Петрова Георгиева

02115

Марина Игнатова Николова

02912

Мария Петрова Гергова

01403

Маринела Борисова Чолева

00052

03767

Маринела Стойнова Дончева

Мария Петрова Сакелариева- без общини
Манова
Якоруда и
Гърмен

02018

Мариус Станке Костадинов

03325

Мария Сашкова Чернева

01606

Мария А лександрова Хаджипетрова

03326

Мария Станимирова Станева

03591

Мария Станкева Ингилизова

02894

Мария Стефанова Съйкова

02990

Мария Стефанова Цекова

02116

Мария Стоянова Баева

01554

Мария Стоянова Филипова

00925

Мария Анастасова Стоева

00169

Мария Ангелова Ненова-Три- без община
фонова
Долна
Митрополия

03513

Мария Антонова Георгиева

без община
Ивайловград

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
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3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02939

Мария Събчева Борисова

02061

Милен Игнатов Стефанов

01186

Мария Христова Борисова-Зла- без община
тева
Твърдица

01095

Милен Лалев Мънков

00891

Милен Николов Узунов

00874

Мария Христова Димова

03410

Милен Пенев Тодоров

01242

Мария Христова Нанева

00975

Милен Трифонов Маринов

01742

Мари я Христова Чапк ъноваЛюнчева

03833

Милена Вишинова Добрева

03296

Милена Георгиева Фетваджиева

02514

Милена Гергинова ГергиноваТанева

00957

Мария Христос Цакири

01251

Марияна Гавраилова Бонева

01751

Марияна Иванова Йорданова

02318

Милена Димитрова Нанова

02063

Марияна Костова Тодорова

03328

Милена Дочева Мишева

02386

Марта Василева Попдимитрова

02899

Милена Иванова Батова

00220

Марта Любомирова Теодосиева

01207

03800

Мартин Георгиев Койнов

Милена Константинова Борисова

02224

Мартин Недков Недков

03111

00532

Мартин Светославов Кюранов

Милена Костадинова Каранешева

03063

Мартин Стефанов Обрешков

02117

Милена Кръстева Колева

02541

Мартин Христов Христов

02337

Милена Михайлова Косева

03294

Мартина Желева Желева

02561

Милена Николова Танева

01702

Маруся Великова Бобева-Влахова

02922

Милена Петкова Паунова

02595

01199

Маруся Цанкова Манова

Милена Сивова Колева-Станимирова

01635

Матей Антонов Савов

01668

Милена Стефчова Каменова

02385

Мая Димитрова Йовчева

02942

Милена Христова Анастасова

01036

Ма я Же л я зкова До бри коваВълчева

01486

Милена Христова КрачановаЕнчева

01593

03295

Мая Иванова А нгелова-Захариева

Миленка Илиева Пенкова-Радонова

02429

Милиана Панайотова Ценовска

01501

Мая Иванова Боева-Бончева

00538

Милка Атанасова Белотелева

01203

Мая Илиева Байчева-Коцева

00094

Милка Иванова Кушева

01163

Мая Любенова Петрова

01890

Милка Петрова Каблешкова

00257

Мая Маринова Атанасова

02868

Милка Славова Стаматова

03456

Милка Христева Чоролеева

без община
Вятово

00960

Мая Стоилова Вакашинска

01871

Милко Иванов Митков

02096

Мая Стоянова Диканарова

02596

Милко Петков Колчевски

02295

Мая Тимиова Цанкова

03135

Милчо Иванов Рачев

02348

Мая Тодорова Миленкова

00151

00796

Мери Кирилова Клинчева

М и м и Д и м и т р ова Ма н чеваГерасимова

01912

Методи Иванов Методиев

01517

Мими Панайотова Милева

01341

Методи Иванов Николов

03265

Минка Иванова Дянова

02985

Миглена Василева Набоко

01727

Минка Костова Пойдовска

01253

Миглена Кръстева Петрова

02961

Минко Йорданов Маринов

03260

Миглена Събева Каварджиева

00540

Минчо Нетов Ненчев

02594

Мила Георгиева Алексиева

01303

Мира Данаилова Симова

02302

Мила Иванова Никифорова

00266

Мира Христова Габрашкова

02684

Мила Крумова Лазаркова

01605

Милан Василев Добрев

00947

Миролюб Иванов Главчев

02054

Милан Стоянов Димитров

02380

Миролюб Леонидов Петрински

02200

Мирослав Алексиев Бойчев
Мирослав Борисов Соколов
Мирослав Георгиев Атанасов

без община
Аврен

01530

Милен Витлеемов Чалъков

01673

00797

Милен Димитров Русенов

02351

3

без община
Кайнарджа
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03078

Мирослав Жеков Терзиев

00073

Надя Стаматова Стаматова

02432

Мирослав Кирилов Христов

03202

Надя Христова Митева-Трайкова

03250

Мирослав Петков Минков

02817

Надя Христова Христова

03570

Мирослав Росенов Радоев

03329

Нарцис Петрова Парашкова

02562

Мирослав Стефанов Бошнаков

00843

01802

Мирослава Николова Шама- без община
ранова
Чепеларе

Наска Кръстева БоюндруковаЛюцканова

00547

Настя Николова Радева-Цонкова

01368

Мирослава Христова Тотева

01096

Насю Тодоров Саргалиев

00103

Митко Иванов Славчев

01174

Наталия Александрова Радева

03131

Наталия Борисова Ганчева

00171

Наталия Димитрова КалчеваПеткова

без община
Димово

00170

Митко Киранов Дончев

00928

Митко Тодоров Шекеров

02127

Михаил Антонов Михайлов

03865

Наталия Илиева Начева

01054

Михаил Данев Петков

00074

Наталия Йорданова Люцканова

00542

Михаил Жеков Стоянов

01698

Наташа Димитрова Петрова

00543

Михаил Иванов Стойчев

02086

Невена Руменова Гашарова

03364

Михаил Николаев Махов

01139

Невена Янкова Балчева

01167

Михаил Николов Михайлов

00863

Невяна Илиева Иванчева

Михаил Петков Праматаров

01964

Неда Николаева Николова

00221

Михаил Петров Богданов

02294

Неделчо Стоянов Карабелов

01061

Михаил Цветанов Радулов

02180

Недялко Иванов Бончев

Младен Василев Велев

00225

Незабравка Николова Костова

01642

Младен Жеков Кърпачев

03011

Нела Василева Бочукова

03751

Младен Иванов Иванов

03396

Нела Георгиева Цонева

Младен Иванов Младенов

02598

Нела Здравкова Симеонова

01649

Младен Кирилов Лисичев

03000

Нела Рачева Ковачева-Табова

03467

Младен Ненчев Панчев

03693

Нели Иванова Бакалова

Момчил Ангелов Стоянов

01358

Нели Иванова Тангърова

02101

Нели Иванова ЦветановаСимеонова

02883

00959

02185

01866

без община
Луковит

03369

Момчил Владимиров Петров

02921

Момчил Димитров Димов

00552

Нели Петкова Рангелова

03834

Момчил Милчев Симеонов

01726

Нели Теоклиева Бояджиева

01746

Момчил Цветанов Стоилков

00226

Нели Тодорова Янева

01279

Мориц Леон Маджар

01254

Нелка Петрова Цанкова

02159

Надежда Георгиева ФутековаХристова

01905

Нелсон Асенов Петров

01584

Надежда Димитрова Георгиева

01867

Нелсон Макнев Ненов

02358

Надежда Костова Пампорова

02819

Ненко Василев Ненков

03268

Надежда Миткова Михайлова

00258

Ненко Иванов Ненков

00546

Надежда Пенчева Таринска

01309

Ненчо Константинов Начев

02225

Надежда Цонева Ганчева

00223

Надка Христова Георгиева

02764

Никифор Георгиев Бибин

02354

Надя Ангелова Иванова

03079

Никола Александров Цонков

02118

Надя Борисова Паунова

00926

Никола Благоев Михалевски

03710

Надя Иванова Гешкова

02464

Никола Борисов Вапцаров

00545

Надя Иванова Ямалиева-Тончева

01329

Никола Василев Колев

02997

Надя Красимирова Сигридова

02023

Никола Георгиев Ликоманов

03374

Надя Николова Малцева

01037

Никола Димитров Балджиев

00882

На д я С а вова С т ефа нова-Ко - без общини
ларова
Сухиндол,
Павликени

02857

Никола Димитров Масларов

03119

Никола Димитров Миронски

02855

Никола Петров Неделчев

3

без община
Балчик

без община
Земен

С Т Р.
1

48

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

3

03039

Никола Петров Николов

03813

Николай Петков Салутски

02865

Никола Стойчев Георгиев

00762

Николай Симеонов Николов

03493

Никола Теодоров Здравков

03469

Николай Славов Славов

02516

Николай Алексеев Николов

03470

Николай Славчев Трайков

03346

Николай А н донов Ха д ж имарински

01631

Николай Стефанов Георгиев

01062

Николай Стефанов Рижиков

02843

Николай Асенов Давидков

00095

Николай Стефанов Стоянов

00910

Николай Божидаров Касабов

02037

Николай Стефанов Цанков

03468

Николай Боянов Василев

01166

Николай Стойчев Николов

01017

Николай Василев Вътев

01198

Николай Тодоров Петров

02954

Николай Василев Радков

03138

Николай Тодоров Христов

01728

Николай Веселинов Куцаров

00799

Николай Тодоров Цонковски

03422

Николай Веселинов Маринов

01657

Николай Тонев Ситев

00554

Николай Георгиев Маслинков

00927

Николай Христов Бечев

03694

Николай Георгиев Петров

03180

Николай Христов Генов

02319

Николай Георгиев Стателов

02397

Николай Христов Тодоров

01255

Николай Георгиев Стойчев

01757

Николай Цветков Нанков

01260

Николай Димитров Василев

00992

Николай Янчев Симеонов

02438

Николай Димитров Даскалов

00557

02599

Николай Димитров Димитров

Николина Пет рова ПавловаАлексеева

03593

Николай Димитров Симеонов

01369

Николинка Цветкова Лозанова

01031

Николай Дончев Чолашки

01344

02485

Николай Жеков Христов

Нина Василева КонстантиноваВасева

02665

Николай Живков Тодоров

00717

Нина Георгиева Танчева

03749

Николай Иванов Кацаров

02422

Николай Иванов Колев

00559

Нина Иванова Гандева

01217

Николай Иванов Няголов

02420

Огнян Димитров Симов

03030

Николай Иванов Орешков

01977

Огнян Илиев Христов

03270

Николай Иванов Христов

01644

Огнян Йорданов Карастоянов

01097

Николай Йорданов Манолов

02421

Огнян Каменов Горанов

03667

Николай Кирилов Борисов

02056

Огнян Стефанов Брънчев

02148

Николай Кирилов Дамов

00563

Огнян Тодоров Симеонов

03064

Николай Красимиров Куцаров

03850

Огняна Красимирова Въткова

02192

Николай Красимиров Николчев

01324

00555

Николай Любенов Тонев

Оксана Вла димировна Ба ла- без община
банова
Любимец

00844

Николай Любомиров Тулешков

01019

02472

Николай Методиев Янков

Оксана Степановна Книш-Томова

02600

Николай Минчев Цанев

01900

Олга Александровна Божичкова

01426

Николай Михайлов Ангелов

01730

Олга Александровна Илиева

03453

Николай Михайлов Гълъбов

01219

Олга Андонова Берберова

01858

Николай Михайлов Острев

02238

Олга Всеволодова Анева

01063

Николай Младенов Младенов

02389

Олга Николаевна Кутищева

03251

Олга Николаевна Фиданова

01177

Олга Петрова Дякова
Олга Радиева Андонова

без община
Сатовча

без община
Панагюрище

03355

Николай Нешов Атанасов

00763

00128

Николай Никифоров Меразчиев

02601

Олга Самуиловна Самарджиева

01576

Николай Николаев Баровски

00564

Олег Тодоров Николов

01853

Николай Николаев Дамов

01464

Олег Тонев Каразапрянов

02940

Николай Павлов Захов

02515

Олег Христов Анзъров

без община
Минерални
бани

без община
Златарица

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 4 9
2

01293

Орлин Йорданов Йорданов

02488

Петко Иванов Прокопиев

00876

Орлин Маринов Неделчев

00765

Петко Илиев Петков

03230

Павел Владимиров Попов

01343

Петко Ламбрев Петков

01120

Павел Диев Станчев

01193

Петко Марчев Любенов

00964

Павел Иванов Иванов

01022

Петко Начев Симеонов

02162

Павел Иванов Попов

03177

Петко Петков Славов

01895

Павел Йорданов Михайлов

03042

Петко Русков Русев

00259

Павел Петков Дочев

03595

Петко Станиславов Стаменов

03668

Павел Петров Попов

00575

Петко Стоянов Гунев

00567

Павел Ценков Цветанов

01560

Петко Тенев Чавдаров

01182

Павлин Георгиев Павлов

01453

Петрана Михайлова Николова

02338

Павлин Данчев Леков

01834

Петранка Енчева Владимирова

02671

Павлин Илиев Иванов

00993

Петър Ангелов Буров

01521

Павлина Желева Владова

03014

Петър Ангелов Петров

00764

Павлина Илиева Миринчева

02604

Петър Антонов Торньов

03571

Павлина Кръстева Радоева

00076

Петър Асенов Попов

02136

Павлина Ненчева Драгомирова

03596

Петър Василев Маринов

01460

Павлина Христовна Стоянова

02605

Петър Василев Таков

01477

Параскева Димитрова Миленкова

03801

Петър Георгиев Койнов

00569

Парашкева Луканова БожковаДимова

01755

Петър Димитров Червеняшки

00059

Паруш Христов Зафиров

01023

Петър Златев Бакърджиев

01020

Паскал Марков Паскалев

00576

Петър Иванов Бурджиев

00260

Пенка Борисова Папова

01948

Петър Иванов Въжаров

01087

Пенка Василева Николова -Райкова

01074

Петър Иванов Мурджев

02470

Петър Иванов Шаламанов

00154

Петър Илиев Радев

03835

Петър Йорданов Мигаров

без община
Средец

02563

Пенка Василева ПрисадашкаДимова

02350

Пенка Генова Николова

01024

Петър Киряков Киряков

02861

Пенка Георгиева Колева

01055

Петър Костадинов Петров

01077

Пенка Иванова Георгиева

00267

Петър Любенов Чернинков

02230

Пенка Лукова Станчева

01336

Петър Любомиров Футеков

00571

Пен ка М и ха й лова Таба коваБонева

02367

Петър Маринов Кисимов

Пенка Серафимова Димитрова без община
Ябланица

03852

Петър Николов Матев

01723

Петър Огнянов Петров

Пенко Иванов Терзиев

03597

Петър Павлов Хрусанов

03558

Пенчо Евгениев Пенчев

02181

Петър Радков Каменов

00572

Пеньо Досев Столаров

01641

Пеньо Илиев Пенев

03133

Петър Стоянов Василиев

01739

Пепа Ненкова Каджебова

02208

Петър Стоянов Гигов

03222

Петкана Георгиева Бакалова

00886

Петко Анков Джумерков

00172

Петър Тодоров Петров

01658

Петър Филипов Влахов

03471

Петко Георгиев Петков

02203

Петър Щерев Михайлов

01108

Петко Димитров Гарванов

01425

Петя Димитрова Велева

00743

Петко Жеков Йовчев

01965

Петя Димитрова Петрова

03256

Петко Желязков Стойчев

01155

Петя Димитрова Сотирова

00229

Петко Иванов Костадинов

02966

Петя Динкова Танъмова

01164

Петко Иванов Прокопиев

03769

Петя Желязкова Узунова

01872
01874

без община
Чупрене

3

без община
Бяла
Слатина

без общини
Брусарци, Г.
Дамяново
без община
Калояново

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

3

00580

Петя Маринова Маринова

00585

Рада Ненкова Михайлова

03156

Петя Милкова Миланова

00245

Радан Ганев Донев

01846

Петя Митева Георгиева

02941

Радина Вълова Гешева

02241

Петя Петрова Златарска

02038

Радина Стефанова Деевска

00173

Петя Петрова Йовкова-Койчева

00096

Радка Банчева Черноокова

03598

Петя Петрова Петрова

01487

Радка Василева Стефанова

03794

Петя Руменова Демирева

01839

Радка Ганчева Тимнева

01473

Пею Троянов Марков

01966

Радка Господинова Левиева

02567

Пламен Асенов Божилов

00586

Радка Евтимова Евтимова

03272

Пламен Василев Деянов

01558

Радка Радева Стоянова

00994

Пламен Венциславов Генчев

02145

03669

Пламен Вихров Димитров

Радка Христова А постоловаКосева

02519

Пламен Владимиров Герасимов

01434

Радко Веселинов Тодоров

00581

Пламен Генов Генов

01782

Радомир Танков Серафимов

03375

Пламен Георгиев Павлов

03118

Радомира Методиева Дамянова

03174

Пламен Георгиев Петров

01144

Радосвета Георгиева Хаджиева

01849

Пламен Димитров Нанов

02786

Радосвета Зафирова Попова

01732

Пламен Димитров Пашев

01245

Радосвета Иванова Кирчева

00583

Пламен Димитров Хетемов

02489

Радосвета Йорданова Едрева

03080

Пламен Емилов Йонков

03140

Радосвета Йорданова Кирова

02750

Пламен Енчев Агов

02675

Радослав Боянов Боянов

02119

Пламен Захариев Иванов

02546

Радослав Димитров Щерев

01913

Пламен Иванов Ангелов

02715

Радослав Емилов Димитров

02301

Пламен Иванов Петров

03695

Радослав Иванов Иванов

01662

Пламен Иванов Станчев

02545

Радослав Йорданов Николов

00129

Радослав Рачев Пътев

00899

Пламен Иванов Цанев

02057

Радослав Тодоров Рашев

03252

Пламен Кънчев Иванов

02209

Радослав Франц Радулски

02751

Пламен Митов Петров

02146

Радост Андреева Минкова

04113

Пламен Михайлов Рилски

02416

Радост Стаменова Райновска

01243

Пламен Пенчев Кубадински

03330

Радостин Ангелов Капсъзов

01636

Пламен Петров Иванов

01930

03605

Пламен Петров Петров

Радостина Грозданова Къркалиева

02929

Пламен Тодоров Братков

00587

Радостина Досева Досева

01230

Пламен Тодоров Петров

00766

Ра дост ина Ней чева ЛостоваЖечева

00230

Райка Петкова Николова

00584

Пламен Тончев Михайлов

01784

Райна Георгиева Хикова

00976

Пламен Тотев Маринов

01413

Райна Михайлова Куманова

02466

Райна Недялкова Бекирова

00589

Райна Стаменова Йончева

02960

Райна Христианова Трайкова

01450

Ралица Асенова
Ставракева

02085

Ралица Бориславова Цветкова

без община
Брегово

без община
Генерал
Тошево
без общини
Две могили,
Иваново

00174

Пламенка Георгиева Цачева- без община
Агалова
Белене

02984

Поли Богомилова Сергеева

03853

Полина Атанасова Милушева

00969

Полина Павлова Герджикова

03564

Поля Димитрова Божкова-Пенева

02611

Ралица Василева Христова

02902

Ралица Виргилиева Яръмова

Поля Димитрова Кралева-Цветкова

03082

Ралица Георгиева Пенева

00590

Ралица Петрова Баракова-Попова

03167

Ралица Румянова Лозанова

03413
01595

Правда Стоянова Гичева

03712

Правдомира Иванова Алексиева

Методиева-

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН
3

ВЕСТНИК

1

2

01125

Ралица Светозарова Панайотова

00864

Румен Веселинов Данговски

03376

Ралица Стоянова Зортева

01132

Румен Веселинов Шекеров

03183

Ралица Такева Такева

01469

Румен Груев Григоров

02827

Ралица Христова Михайлова

00604

Румен Димитров Михайлов

03795

Рангел Атанасов Малинов

03257

Румен Илиев Андреев

03237

Раффи Раффи Томасян

02097

Румен Либеров Несторов

01847

Рая Димитрова Кръстанова

00605

Румен Луканов Цонков

01708

Регина Рафаел Томалевска

02353

Румен Любенов Първанов

00592

Рени Иванова Ценова-Крумова

02030

Румен Михайлов Галов

03285

Рени Маринова Григорова

03018

Румен Недялков Ралев

00877

Роберт Георгиев Алтънов

01305

Румен Петков Йотов

00231

Роберт Херцел Чакъров

01040

Румен Славчев Цветков

00232

Родион Николаев Петров

03387

Румен Стефанов Стефанов

00233

Розалин Илиев Гьопсов

02784

Румен Стоилов Донев

03550

Розалина Димитрова Атанасова

01561

Румен Трендафилов Дафов

00596

Розина Павлова Червенкова

00941

00718

Росалин Димитров Талалаев

Рум яна А нгелова ЗапряноваТодорова

02544

Росен Ангелов Иванов

01929

Румяна Атанасова МариноваБонева

02059

Росен Димитров Узунов

02282

Румяна Атанасова Русева

00898

Росен Мерджанов Петров

03472

Румяна Василева Бръшкова

00942

Росен Панайотов Минков

02027

Румяна Василева Маринова

03031

Росен Сергеев Пунчев

00607

01204

Росен Стоянов Филипов

Румяна Владимирова ТановаРусева

01039

Росен Христов Недялков

02080

Румяна Генова Статева

02490

Росица Александрова Петрова

01176

Румяна Георгиева Виячева

02462

Росица Богданова Русанова

00609

Румяна Димитрова Кутрева

02417

Росица Вълкова Андреева

02103

Румяна Димитрова Тихолова

01967

Росица Вълкова Узунова

01209

Румяна Зачкова Зачева

02349

Росица Генова Манолова

02950

Росица Георгиева Загорчева

00900

Румяна Иванова БрайноваБузева

00726

Росица Георгиева Пеева-Попова

02829

Румяна Иванова Ненова

00768

Росица Господинова ЗлатановаМилкова

02211

Румяна Иванова Пройкова

02160

Росица Димитрова Владимирова

00130

Румяна Косева ХристоваМанова

00598

Росица Димитрова Михайлова

02911

Румяна Костадинова Спасова

03298

Росица Иванова Йорданова

00610

00744

Росица Йорданова Йовчева

Румяна Любенова ЙовеваСтряскова

02321

Росица Йорданова Никифорова

00613

01183

Росица Кътева Динева

Р у м я на М и т кова Пару шеваПехливанова

00600

Росица Любенова Гъдева-Колева

02413

Румяна Ненова Димитрова

02714

Росица Недялкова Калпакчиева

00614

Румяна Николова Борисова

00715

Росица Николаева Буцева

00615

Румяна Стефанова Колева

01321

Росица Стоева Александрова

02267

Румяна Стоилова ПеневаИванова

00897

Росица Тодорова Василиева

01378

Румяна Трайкова Пеева

02266

Росица Тодорова Тонева

00965

Румяна Цонева Калугина

01334

Ростислав Йорданов Ненчев

01335

Румяна Цочева ПетковаЧобанова

00601

Румен Ангелов Грънчаров

01364

Руси Кирилов Делев

02907

Румен Атанасов Русев

03162

Руси Христов Апостолов

01932

Румен Величков Иванов

00866

Руслан Иванов Стоянов

без община
Симитли

1

С Т Р. 5 1
2

3

без община
Кнежа

С Т Р.
1

52

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

01458

Руслан Илиев Гинчев

00626

Светлозар Йорданов Гавазов

01795

Сабина Иванова Иванова-Цвикева

02873

Светлозар Йорданов Тенов

03048

Сабина Стоичкова ШушковаКостова

00728

Светлозар Стоянов Тузсузов

00633

02689

Сава Тодоров Радев

С ве тлом и р М ла денов Н и ко димов

02324

Савин Атанасов Стефанов

02340

Светозар Василев Буцев

03796

Савина Антонова Гугова

00261

Светозар Иванов Панайотов

03306

Савина Симеонова Божинова

01572

Светозар Петков Петков

03163

Саня Ангелова Шейкова

00177

Светослав Борисов Герганов

03494

Саша Иванова Бресковска

02360

Светослав Георгиев Влайков

01581

Сашка Иванова Куленска

02216

Светослав Иванов Иванов

03671

Сашо Поповски

01830

Светослав Иванов Фъсов

02460

Светла Августова Грънчарова

03482

Светослав Красимиров Спасов

02521

Светла Атанасова Миланова

02121

Светослав Петров Ризов

03036

Светла Иванова Бонева

02673

Светослав Петров Станиславов

00617

Светла Иванова Радулова

02705

Светослав Тодоров Бачев

01525

Светослава Василева Коларова

01715

Светослава Димитрова Андрейчин

без община
Гулянци

03144

Светла Иванова Трендафилова

01684

Светла Иванова Тумангелова

00618

Светла Калинова Тихолова

02703

Свилен Кирилов Тодоров

01692

Светла Крумова ЛекарскаЦанева

01569

Свилен Михайлов Добрев

01909

Светла Парашкевова Бояджиева

00971

Свободна Петрова Вранчева

00619

Светла Симеонова Йотова

01753

Севдалина Илиева Александрова

00800

Светла Славова Атанасова

01109

Сергей Богданов Денчев

02387

Светла Якимова Милева

01733

Сергей Бончев Бонев

00131

Светлана Ангелова Вълева

02653

Сергей Михайлович Киорогло

00621

Светлана Владимирова А лександрова

02828

Сергей Петров Осенски

00769

Сийка Панайотова Халтъкова

02520

Светлана Георгиева Аракчийска

00635

Сийя Величкова Тилкова

02700

Светлана Гочева Станчева

03357

00152

Светлана Добрева Столинчева

Силви я Атанасова ЛазароваПлахенборх

03797

Светлана Иванова Бакалова

01409

Силвия Божидарова СокероваМладенова

03084

Светлана Иванова ГеоргиеваХаризанова

00638

Силвия Георгиева Стойкова

01705

Светлана Иванова Дикова

01840

Силвия Емилова Ангелова

01454

Светлана Иванова Черкезова

02346

Силвия Кирилова Попова

02931

Светлана Кирилова Симеонова

02753

Силвия Кирилова Робертович

03085

Светлана Кръстева Стойчева

00776

Силвия Николаева Алексиева

02435

Светлана Николаева Виденова

02983

Силвия Стефанова Бозушка

03745

Светлана Събева Джамбова

02536

Симеон Борисов Симеонов

00622

Светлана Трайкова Русева

01078

Симеон Борисов Тодоров

01492

Светлин Илиев Илев

02137

Симеон Симеонов Добрев

00625

Светлин Никифоров Димитров

03195

Симеон Юриев Дамянов

01594

Светлин Тодоров Тодоров

01406

Симона Кирилова Стоянова

02345

Светлозар Веселинов Стефанов

01983

Сияна Деянова Янчева

00176

Светлозар Георгиев Лазаров

01894

Скъпидар Димитров Алексиев

01098

Слав Минчев Паскалев

00641

Славей Борисов Гълъбов

02473

Славена Ангелова Янкова-Борисова

00727

Светлозар Горчев Рафаилов

без община
Оряхово
без общини
Никола
Козлево,
Венец,
Каолиново

3

без община
Червен бряг

без община
Кочериново

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 5 3
2

00642

Слави Тодоров Алексиев

02124

Станислав Иванов Визирев

01331

Слави Христозов Славов

02831

Станислав Михайлов Михайлов

01968

Славин Димитров Байлов

01543

Станислав Николов Николов

01892

Славка Петкова Петкова-Орманкова

01145

Станислав Петров Луков

02269

Славчо Василев Шахпазов

02614

Станислав Романов Паунов

01819

Славчо Димитров Мерджанов

02227

С та н исла ва М и ха й лова С т ефанова

01687

Славчо Йорданов Иванов

02454

Станислава Росенова Пацирева

01102

Славян Славчев Бурулянов

01546

Станислава Тодорова Янева

01669

Смела Тодорова Куюмджиева

02449

Станка Димова Стоилова

01556

Снежа Стойчева Георгиева

02274

Станка Иванова Монева-Гайдова

01026

Снежана Георгиева ПетроваСтоянова

00719

Станка Ламбова Скерлева

01769

Станко Георгиев Караянeв

02036

Снежанка Иванова МирчеваДобрева

00105

Станчо Цеков Веков

00078

Снежанка Кунева Христова

02286

Стела Иванова Дулева

00649

Снежанка Николаева СтаноеваИлиева

03015

Стела Красимирова Трънчева

00657

Стела Трифонова Свиленска

00646

Снежанка Симеонова ХристоваДамянова

00658

Стеляна Тонева Желева

03713

Стефан Асенов Панев

00648

Снежина Вихрони Чачановска

00659

Стефан Василев Беязов

01041

Снежина Господинова Ортакчийска

00132

Стефан Димитров Русев

01495

Снежина Петрова Харбова-Йорданова

03309

Стефан Димитров Димитров

02131

Стефан Златанов Терзиев

03734

Снежина Стоянова Терзийска

03414

Стефан Иванов Вълканов

00650

Снежинка Петкова БрънчеваВасилева

04114

Стефан Иванов Вълков

02491

Стефан Йорданов Петков

03225

Соня Атанасова Дросева

00663

Стефан Кирилов Гълъбов

01592

Соня Георгиева Попова

03870

Стефан Маринов Цонев

01057

Соня Ненкова Илиева

02364

Стефан Павлов Стефанов

03866

Соня Сашева Савова

03771

Стефан Петров Апостолов

02327

Соня Станимирова Камбитова

01457

Стефан Спасов Стефанов

00740

Сотир Георгиев Камбуров

02839

Стефан Стефанов Добрев

03217

София Иванова Папазова

00664

Стефан Стефанов Попов

03547

София Стефанова Петрова

02234

Стефан Христов Минчев

01817

Спас Атанасов Минков

01876

Стефан Христов Обрешков

03770

Спас Красимиров Смиленов

02925

Спас Маринов Ангелов

01806

Спас Милушев Генов

02772

Стефан Христов Попов

00892

Спиридон Александров Ганев

01893

С т е фа н к а П а н а йо т ов а О ч ипалска

00654

Ставри Борисов Ставрев

01821

01131

Стамена Кралева Желева

Стефка Ангелова КереловаВасилева

03126

Станимир Димитров Димитров

00665

Стефка Борисова Иванова

00178

Станимир Дичев Стойков

03509

Стефка Иванова Динева

02123

Станимир Михайлов Михайлов

02198

Стефка Иванова Златарска

03599

Станимир Петров Георгиев

02289

Стефка Савчева Петрова

01200

Станимир Петров Стамов

02699

Стефка Стоянова Стоянова

02716

Станимир Христов Савов

01208

Стефка Христова Карастоянова

03310

Станимир Чавдаров Бурназов

00246

Стефка Цонева Донева

01701

Станислав Димитров Икономов

00667

Стефчо Василев Димитров

без община
Пордим

3

без общини
Кубрат и
Завет

без община
Нова Загора

С Т Р.
1

54

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02129

Стилиян Димитров Николов

03331

Татяна Димчева Тихолова

01455

Стилиян Христов Христов

03087

Татяна Иванова Маринова

03508

Стил яна Валентинова Зенгилекова

02341

Татяна Милкова Дюлгерова

03016

Татяна Милчева Драганинска

01044

Татяна Николаева Глебова-Цонкова

03304

Стиляна Стефчова Каменова

01479

Стойко Димитров Маронов

01027

Стойко Костов Илчев

03098

Татяна Николаева Радева

01951

Стойчо Неделчев Делев

02694

Татяна Огнянова Стоева

00730

Стойчо Николов Попов

00181

Татяна Петкова Маркишка

02522

Стойчо Стойчев Мотев

02757

Татяна Стоян Стойческа

02691

Стойчо Цветолов Цветилов

00236

Татяна Стоянова Михайлова

00770

Стоян Атанасов Георгиев

01292

Татяна Стоянова Узунова

03385

Стоян Георгиев Тодоров

02161

Татяна Христова Генчева

01248

Стоян Димитров Влайков

01510

Татяна Цокова Пуева

01147

Стоян Димитров Гогов

01571

Теменуга Николова Барбова

02754

Стоян Ефтимов Герзилов

01752

Теменужка Асенова Попова

03672

Стоян Златков Андонов

01891

Стоян Кирилов Стоянов

00741

Стоян Костов Жечев

00803

Теменужка Василева Минчева

02628

Стоян Маринов Цветков

01319

Тенчо Георгиев Димов

01481

Стоян Михайлов Ботушаров

02087

Теодор Анатолиев Тодоров

00235

Стоян Тодоров Василиев

00080

Теодор Велев Пеев

02183

Събин Николов Попов

00182

Теодор Димитров Димитров

03420

Сълза Димитрова Даскалова

02933

Теодор Желев Гогов

00669

Сърнела Николова Докова

01970

Теодор Кирилов Делев

02184

Танко Стефанов Серафимов

02005

Теодор Стоянов Бойчев

02840

Таня Благова Соколова

02456

Теодора Атанасова Власева

03254

Таня Василева Георгиева

03553

Теодора Димитрова Атанасова

01029

Таня Гоева Гоева-Златева

02088

Теодора Иванова Лиловска

00802

Тан я Добрева Йорданова-Р усинова

02756

Теодора Крумова ДжермановаКирова

01148

Таня Иванова КатранджиеваЛатунова

03486

Теодора Любенова Тонева

01971

Теодора Панайотова Казакова

02704

Таня Иванова Панева

02692

Теофана Димитрова Михова

02981

Таня Кирилова Костова-Георгиева

02758

Теофана Кирилова Теофилова

00673

Таня Колева Кондарева

03365

Теофана Николаева Абаджиева

01159

Таня Мирославова Спасова

00678

Теофана Николова Атанасова

00674

Таня Николова Бойкова

01129

Ти н к а М и т ева Кън чева-М ихайлова

00675

Таня Петкова Влаева

03673

Тинка Панчева Стоилова

00179

Таня Петкова Монева

02523

Тихомир Атанасов Атанасов

01478

Таня Симова Минкова

02524

Тихомир Иванов Казаков

01848

Таня Стефанова Дикова

00237

Тихомир Иванов Стоянов

02982

Татяна Александрова Василева

02271

Тодор Александров Обрешков

00977

Татяна Антонова Маринова

00679

Тодор Борисов Дилов

01779

Татяна Борисова Даска ловаМитова

00680

Тодор Веселинов Булев

01065

Тодор Георгиев Сарамбелиев

01452

Тодор Георгиев Толев

01557

Татяна Василева Кирилова

02986

Татяна Василева Милошова

00180

Татяна Георгиева Попова

03461

Тодор Делчев Запрянов

00676

Татяна Георгиева Трендафилова

01541

Тодор Димитров Бойчев

3

без общини
Роман и
Хайредин

без община
Перущица

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

С Т Р. 5 5

1

2

01985

Тодор Димитров Грозев

02928

Христина Петрова Караилиева

03302

Тодор Димитров Енчев

03674

Христина Славчева Райчева

02079

Тодор Димов Даскалов

03699

Христина Стефанова Стефанова

00940

Тодор Иванов Тодоров

03339

Християн Людмилов Георгиев

00238

Тодор Илиев Абаджиев

03104

Християн Стефанов Боров

03226

Тодор Илиев Атанасов

02218

Христо Милчев Илиев

01392

Тодор Константинов Карагьозов

03811

Христо Бурянов Станкушев

03483

Тодор Кръстев Василев

01414

Христо Венков Венков

00682

Тодор Несторов Личев

02379

Христо Вълчев Петков

03274

Тодор Николов Николов

03554

Христо Ганев Хаджиганчев

02702

Тодор Петров Петров

00153

Христо Герасимов Драганов

01754

Тодор Петров Тодоров

01106

Христо Гюлев Генов

02205

Тодор Руменов Дафов

03169

Христо Димитров Гинев

01330

Тодор Стефанов Байрактаров

01801

Христо Димитров Хаджихристев

00183

Тодор Стефанов Радулов

03600

Христо Иванов Иванов

01482

Тодор Стоянов Василиев

01390

Христо Иванов Лазаров

00771

Тодор Христов Терзиев

01978

Христо Иванов Чапаров

01520

Христо Иванов Чепилев

01744

Христо Михайлов Узунов

03697

Христо Михайлов Харлов

01738

Христо Михалев Караянков

03040

Христо Наков Гюров

03617

Христо Пенчев Пенчев

01616

Христо Петров Георгиев

03854

Христо Сашев Спасов

00716

Христо Станимиров Христов

03750

Христо Тодоров Пелтеков

03592

Христо Чавдаров Димитров

01192

Христо Юлиянов Христов

01103

Хубена Иванова Салджиева

01275

Цанко Великов Манов

00134

Цанко Костов Лефеджийски

01814

Цанко Пейчев Русинов

Траян Иванов Георгиев

00061

Цанко Петров Ташев

Уляна Тодорова Ганчовска

00186

Цанко Томов Цанков

03178

Фани Стойкова Илчева

01030

Цвета Петрова Търпоманова

02138

Фанка Иванова Дочева

02041

Цветан Григоров Симеонов

Филип Евгениев Филипов

01281

Цветан Димитров Берберов

03415

Филип Николаев Чипев

03726

Цветан Димитров Цинзев

01663

Филип Цветков Филипов

02452

Цветан Димов Василев

01713

Цветан Емилов Басарев

03830

Цветан Ивов Петров

01629

Цветан Илиев Радев

00850

Цветан Михайлов Симеонов

02761

Цветан Стефанов Цветков

00239

Цветана Атанасова Примова

01863

Цветана Димитрова Ковачева

00693

Цветана Йончева КосовалиеваАнгелова

02186

Тодорка Станчева Русева-Дончева

00184

Толя Ярославова Костова-Начева

02674

Тома Богомилов Томов

01984

Томи Димитров Томов

03395

Томи Сашков Джаров

03024

Томислав Обрадович Душанов

03869

Тонг Тхи Хонг Чау

01686

Тони Петрова Иванова

01877

Тоня Василева Тихолова-Пенева

01175

Тон я Груева Пап у к чиева-Бодурова

01634

Тоска Георгиева Мумджиева

01043

Тотка Илиева Костадинова

00185

Тошо Стефанов Станев

00264
02359

02687

01130

Филипа Димова Гугучкова

00915

Хари Николаев Караламбев

03631

Христиана Василева Милчева

00686

Христина Ангелова Гецковска

01788

Христина Георгиева Стоянова

01462

Христина Йорданова Христозова

01931

Христина Николова Врабчева

3

ВЕСТНИК

без община
Сунгурларе

без община
Долни
Дъбник

без общини
Макреш,
Ново село

3

без община
Девин

С Т Р.
1

56

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 8
2

02055

Цветана Цветанова Велкова

02624

Юрий Стойчев Стойчев

00695

Цветанка Лазарова Разсолкова

02955

Явор Велчев Янулов

01587

Цветанка Мирчова Черкезова

02952

Явор Донков Стоев

01348

Цветелина Петрова Тодорова

00703

Явор Иванов Банков

03569

Цветелина Стефанова Добрева

02886

Явор Исмаил Азауи

01776

Цвети Младенов Младенов

03855

Явор Руменов Йорданов

00880

Цвети Първанов Русинов

01100

Явор Христов Дичев

03735

Ц ве т и на А лекса н д рова Ц ветанова

03572

Явор Янков Стоянов

00704

Яким Кирилов Петров

03519

Яна Димитрова Желязкова

02625

Яна Енчева Павлова

03089

Яни Вълканов Вълканов

02688

Яни Чавдаров Иванов

00705

Янка Димитрова Димитрова

01075

Янка Иванова Янева

03548

Цветомир Евлогиев Крумов

03677

Цветомир Славчев Ценков

01609

Цвятко Иванов Димитров

03772

Цвятко Пенев Пенев

01664

Ценка Димова Джотолова

00240

Цонко Панайотов Солаков

01451

Чавдар Борисов Тенев

00611

Чавдар Василев Симеонов

00707

Янка Теофилова Сачкова

03066

Чавдар Ивов Цолов

00706

Янко Димитров Янков

00698

Чавдар Михайлов Велев

02841

Янко Иванов Йончев

03619

Чавдар Найденов Спасов

03774

Янко Цветков Александров

03139

Чавдар Христов Георгиев

01311

Янчо Груйчев Апостолов

01745

Шинка Момчилова Недялкова

00708

Ярослав Тодоров Рангелов

02493

Юли Христов Алексиев

01619

Ясен Александров Нейнски

01499

Юлиана Божидарова ТомоваНиколова

03236

Ясен Иванов Кьосев

01721

Ясен Николов Шатъров

01737

Ясен Сергеев Катрев

00731

Юлиана Венелинова Иванова

00700

Юлиана Иванова Сандева

00918

Юлиана Иванова Станева

02528

Юлия Антонова Малеева

01598

Юлия Герхард Райчева

02442

Юлия Иванова Кинарева

02569

Юлия Методиева Илиева

02408

Юлия Недева Железова

03088

Юлия Руменова Величкова

00701

Юлиян Василев Сиромахов

03049

Юлиян Димитров Македонски

03277

Юлиян Иванов Банов

01271

Юли яна Асенова Юли яноваСтойчева

03336

Юлияна Жечкова Кирчева

01873

Юлияна Иванова Агушева

02495

Юри Ангелов Ангелов

01149

Юри Георгиев Киряков

02762

Юри Димитров Славчев

02436

Юри Илиев Николов

03454

Юри Найденов Йорданов

03773

Юри Чавдаров Танов

01637

Юрий Георгиев Любомирски

00702

Юрий Иванов Дамянов

3

без община
Хитрино

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ С
ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
Рег.
№

без общини
Летница,
Угърчин

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

01659

Аделина Иванова Трифонова

без община
Кула

02048

Айдън Сейдахмед Гюджен

без община
Руен

00888

Ангелина Александрова Мар- без община
кова
Бургас

01402

Ангелина Петрова Карлова

без област
Перник

02696

Атанас Григоров Пинков

без община
Несебър

01047

Атанас Димитров Недевски

без община
Родопи

00890

Божидар Петров Крушевски

без община
Карлово

01564

Валентин Калев Димов

без община
Несебър

01327

Валентина Василевна Чернова

без община
Стамболово

01488

Васил Любенов Кантарджиев

без община
Пловдив

00144

Веселина Георгиева Петкова- без община
Илиева
Бургас

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

3

1

02644

Виржиния Иванова Попова

без община
Белослав

00861

Константин Христов Гулишев

2

без община
Плевен

3

01566

Гергана Александрова Начева

без община
Бургас

01332

Кремена Йорданова Цонева

без община
Хасково

01415

Данка Янчева Василева

без Столична община

02377

Кръстин Любенов Каракашев

без Столична община

02039

Десислава Тодорова Евгениева без община
Бургас

01093

Кръстьо Любенов Танков

без община
Пазарджик

01574

Димитър Христов Алексиев

без община
Царево

01842

Кънчо Георгиев Тодоров

без общена
Чирпан

02141

Димка Иванова Иванова

без община
Габрово

00166

Лазар Енчев Лазаров

без община
Лом

02199

Димо Тодоров Абаджиев

без община
Димит ровград

02135

Лиляна Тотева Велчева

без община
Трявна

00722

Дияна Колева Стефанова-Туз- без община
сузова
Търговище

00125

Любомир Димитров Савов

без община
Габрово

03602

Добромир Спасов Спасов

без община
Първомай

01325

Маргарита Статева Севова

без община
Свиленград

01646

Донка Цанева Колева-Радева

без община
Велико
Търново

00862

Мариана К и ри лова Исусова- без община
Кучева
Плевен

01483

Мария Андонова Христова

без община
Пловдив

03458

Евгения Георгиева Димитрова

без Столична община

00083

Мария Георгиева Пеева

00162

Евгени я Стойкова Стойкова- без община
Андреева
Плевен

без община
Варна

00759

Мария Георгиева Томова

00402

Екатерина Светославова Сед- без община
лоева
Сливница

без община
Бургас

01119

00883

Елга Милева Бонева

без община
Разград

Мария Костадинова МитреваПавлова

01825

01645

Елена Илиева Абаджиева

без община
Велико
Търново

Мари я На й денова Васи лева- без община
Дименчева
Пловдив

00141

Миладин Стоянов Ахчиев

без община
Черноочене

02010

Еленка Пенчева Колева

без община
Търговище

03136

Милена Тодорова Будинова

без община
Перник

00714

Емил Викторов Джамджиев

без община
Варна

01579

Михаил Владимиров Михайлов без община
Перник

01012

Иван Динев Кирчев

без община
Стара
Загора

03679

Надежда Велкова Игнатова

без Столична община

02468

Надя Стефанова Грудева

03501

Иван Иванов Нечев

без община
Сопот

без община
Пещера

00224

Невен Димитров Митев

03436

Иван Тодоров Аргиров

без община
Пловдив

без община
Куклен

00227

Никола Димитров Черняев

02052

Ивилина Илиева Тодорова

без община
Варна

без община
Родопи

01169

Николай Крумов Каменов

00450

Инка Сергиева Аврамова

без община
Перник

без Столична община

01654

Николай Кръстев Малаков

01401

Йордан Свиленов Василев

без Столична община

без община
Велико Търново

00739

Йорданка Иванова Терзиева

без общини
Ямбол, Болярово

01018

Нина Стефанова Желева

без община
Стара
Загора

02943

Йорданка Николова Христос- без община
кова
Севлиево

02213

Огнян Василев Георгиев

без община
Марица

00758

Карамфилка Стойчева Атана- без община
сова
Бургас

01926

Огнян Маринов Гърбев

без община
Шумен

01215

Катя Живкова Асенова

без Столична община

02047

Петко Петров Гечев

без община
Приморско

01567

Константин Страхилов Коцев

без община
Бургас

00930

Пламен Ангелов Аврониев

без община
Варна

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

3

1

01373

Радка Маринова Минчева

без община
Сливен

01666

Анна Севастакиева Стоенелова без община
Видин

01025

Росица Бенева Мъглова-Войчева без община
Раднево

01920

Антоанета Костова Тонева

без област
Монтана

02193

Румен Бориславов Първанов

без Софийска област

00935

Антонина Димитрова Огнева

без община
Силистра

02182

Румен Георгиев Александров

без община
Созопол

03344

Ася Маринова Николова

03606

Атанас Бойков Столинчев

03666

Атанас Йорданов Бадев

03460

Атанас Красимиров Щерев

01274

Атанас Николов Васев

03918

Бела Георгиева Шаркова

00911

Бойко Владимиров Балтаков

без област
Плевен

00064

Борис Илиев Ефтимов

без община
Варна
без община
Добрич

1

00234

2

Румен Дончев Русев

без община
Пловдив

03377

Румен Иванов Троев

02033

Румяна Ангелова Иванова-Ни- без община
колова
Стамболийски

01653

без община
Трън

Светла С т ой чева Зд ра вкова- без община
Цонева
Велико Търново

2

3

без община
Пазарджик

02964

Светлана Драгнева Недева

без община
Бургас

01528

Боряна Петрова Станчева

03094

Стелла Цветанова Петрова

без община
Пловдив

03634

Боян Любомиров Белчев

03776

Бояна Василева Беляшка

01529

Валентин Иванов Калчев

бес община
Добрич-селска

01328

Валентина Георгиева Делчева

без община
Етрополе

03633

Ваня Чавдарова Гергова

02915

Варужан Кехам Маноян

01280

Васка Стоянова Терзиева-Рачова без община
Сандански

03001

Васка Христова Рачева

00249

Васко Георгиев Симеонов

02833

Велика Борисова Йорданова

03204

Вен да Иванова Трън дева-Георгиева

00066

Венелин Жечев Иванов

без община
Варна

00521

Веселина Тодорова Попова

без община
Гурково

03680

Вилиана Светлозарова Цокова

03827

Георги Владимиров Тодоров

03820

Георги Желязков Георгиев

03604

Георги Йорданов Вълканов

03607

Георги Стоилов Янакиев

03575

Гергана Добромирова Бояджиева

Айлин Идает Ахмед

02556

Гергана Христова Йорданова

00139

Александра Христова Георгиева- без община
Стоилова
Момчилград

00367

Дамян Василев Стоянов

03566

Данаил Христов Стойков

03601

Александър Емилов Василев

00369

Даниела Петкова Григорова

03125

Александър Любомиров Симов

03611

Даниела Петрова Караиванова

00777

Александър Славчев Алексан- без Столичдров
на община

02154

03638

Ана Пенчева Андреева

Дафинка Костадинова Барфон- без области
човска
К юстендил,
Благоевград

02024

Стефан Петров Гевренов

без община
Бургас

00143

Стоянка Вълчева Куюмджиева без общини
Кърд жа ли,
Кирково

01535

Татяна Любенова Нейкова

без община
Каварна

00133

Татяна Стоянова Стойкова

без община
Габрово

01533

Тодор Андреев Енев

без община
Велинград

02537

Тодорка Григорова Хаджиева

без област
София-град

02394

Христина Димитрова Чокова- без СтоличПетрова
на община

01640

Цветанка Йорданова Василева

без община
Свищов

01104

Цветанка Тодорова Илиева

без община
Пловдив

01837

Юлиана Любенова Петрова

без община
Пловдив

03166

Юлия Юриевна Малинова

без община
Пловдив

ТОМ ВТОРИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С
ОГ РА НИЧЕН А ПРОЕКТА НТСК А ПРА ВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№
03816

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

без община
Варна

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
3

С Т Р. 5 9

1

2

03777

Деница Калинова Дервенкова

03755

Камелия Веселинова Белинчева

01351

Денка Станкова Николова

03839

Кремена Нанева Иванова

03822

Десислава Людмилова Борисова

03636

Кристина Емилова Крумова

03828

Десислава Пенчева Борисова

03613

Кунчо Стойчев Цилков

03780

Лидия Георгиева Любомирова

03727

Лилия Валентинова Люцканова

03440

Лилия Петрова Бурова

01540

Лиляна Кирилова Тотева

03637

Люба Красимирова Стоименова

03652

Люба Руенова Кирева

03676

Любка Илиева Пенкова

03382

Любляна Пламенова Гребенска

03781

Любомир Диянов Николов

04160

Любомир Иванов Георгиев

03815

Людмила Веселинова Недялкова

01824

Людмила Методиева Ангелова- без община
Цанова
Пловдив

02223

Людмила Павлова Михайлова

03603

2

ВЕСТНИК

без община
Варна

Десислава Севделинова Евге- без община
ниева
Видин

03737

Деян Велизаров Ненов

03576

Диляна Андреева Тасева

03781

Димитър Бойчов Димитров

03823

Димитър Валентинов Попов

03206

Димитър Георгиев Статев

02053

Димитър Димитров Димитров

00110

Димитър Любенов Костов

03682

Димитър Любомиров Механджиев

без община
Враца

3

00386

Димитър Неделчев Динев

03608

Димитър Петров Боюклиев

03738

Димитър Цветанов Георгиев

01699

Доника Атанасова Георгиева

03258

Мануел Мануелов Манолов

Екатерина Михайлова Маринова

03283

Мариана Петрова Койнарска

03756

Екатерина Чавдарова Чавдарова

03721

Мариела Иванова Иванова

03785

Елена Георгиева Стършанова

03719

Марин Иванов Велчев

Елена Лъчезарова Павлова

03817

Маринела Иванова Георгиева

03027

Ели Димитрова Крайчева

03757

Мария Александрова Щерева

03829

Мария Огнянова Велкова

02739

Елица Любомирова Деянова

03424

Мария Христова Атанасова

03384

Емил Бориславов Борисов

03825

Мартин Димитров Тенев

00826

Емилия Веселинова Андреева

01886

Мая Александрова Кожухарова- без община
Димитрова
Кюстендил

03641

Емилия Иванова Рашева

03720

03859

Жасмина Антонова Жекова

Миглена Йорданова МетодиеваКостадинова

03175

Мила Евгениева Желева

03642

Жечка Великова Илиева

01443

Милен Георгиев Йоцов

03533

Живко Стилиянов Железов

03506

Захари Цветков Димитров

03228

Милена Димитрова Филчева

03864

Ивайло Костова Костова

03644

Милена Николаева Сабрутева

03786

Иван Аспарухов Щерев

03238

Мирослав Бойчев Церовски

03752

Иван Стойчев Димов

02428

Мирослав Делчев Сталев

03806

Иван Христов Кюркчийски

03824

Ивелин Маринов Иванов

03614

Михейра Амин Хусеин-Иванова

03814

Иво Божидаров Скоклев

02568

Младен Димитров Китов

03643

Иво Димитров Калинков

02431

Наварт Хмаяк Гарабедян

01889

Невяна Любомирова Йонова

03736

Ирена Георгиева Бакалова

03176

Ирена Георгиева Савакова

00963

Недялка Несторова Иванова

01816

Ирина Иванова Русева

03860

Недялко Атанасов Недялков

03875

Исмаил Джемилов Бекиров

03782

Николай Васков Иванов

03620

Йоанна Радиянова Митова

01352

Николай Вълчев Колев

03718

Калин Иванов Велчев

без област
Пазарджик

03345

Калинка Добрева Цонева

00865

Николай Георгиев Николов

без община
Казанлък

04158

03858

без община
Ракитово

без Столична община
без община
Варна

без община
Казанлък

без община
Варна

без община
Исперих

без община
Ветрино

без област
Кюстендил

С Т Р.
1

60

ДЪРЖАВЕН
2

03379

Николай Николаев Рачински

03507

Николина Огнянова Николова

00929

Нонка Димова Николова

03348

Нора Стойчева Йорданова

03220

Олга Викторовна Парпулова

00875

Олга Иванова Калнънкова

03439

Олег Тодоров Радославов

03788

Павла Тончева Тончева

02425

Паунка Иванова Шишманова

01907

Пенка Асенова Господинова

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

3

1

без община
Варна

03616

Стефан Николаев Цанков

03722

Стефан Юлиянов Иванов

00901

Стефчо Стоянов Каменов

без община
Джебел

2

03723

Стилияна Христова Рачинска

без община
Лесичово

03856

Стояна Александрова Чавдарова

без община
Русе

03857

Таня Димова Костадинова

03286

Теодора Димитрова Щинарева

03647

Теодора Кръстева Кръстева

03717

Тихомир Тодоров Ташков

03651

Тома Николаев Димитров

03648

Христо Димитров Топчиев

02778

Христо Костадинов Говедаров

02527

Христофор Иванов Христов

03818

Хубавина А лександрова Атанасова

02695

Цветан Смиленов Георгиев

00081

Цветанка Кръстева Стателова

02067

Цветанка Николова Наумова

без община
Хасково
без община
Монтана

01484

Петка Георгиева Ангелова

03639

Петко Валентинов Проданов

03809

Петър Иванов Къневски

03347

Петър Николаев Николов

01524

Петър Николов Петров

00145

Петя Александрова Назърова- без община
Черешева
Кърджали

03701

Чавдар Христов Тодоров

01038

Петя Кирилова Георгиева

02707

Шафик Махмуд Алсбей

01232

Юлиян Георгиев Илиев

04118

Юлияна Илиева Димитрова

03863

Янита Димитрова Тарабанова

03812

Ясен Любомиров Попов

02859

Петя Методиева Оризарска

00970

Пламен Александров Павлов

01229

Пламен Ганчев Петров

без община
Пловдив

без община
Добрич

без община
Павел баня

без община
Добрич

00932

Пламен Друмев Йорданов

без община
Варна

03640

Пламен Илиев Василев

03739

Полина Стефкова Димитрова

03650

Радосвет Веселинов Куцаров

03716

Ралица Тодорова Демирова

00175

Росица Вълчева Томова

03487

Светлина Валериева Кастелова

04159

Анжело Емануел Бианко

03532

Светослав Александров Александров

03378

Владимир Стоев

03448

Димитър Кисьов

03645

Силвия Танкова Илиева

03563

Eрнст Унтеругауер

03233

Силвия Цветанова Средкова- без община
Аласбахи
Ловеч

03354

Йенс Албрехт Хаберкорн

00639

Симеон Маринов Цонков

03803

Йохен Зигел

03810

Симона Сашова Гергова

03804

Карстен Карл Бодо Шуст

00643

Славина Владимирова Виденова

01836

Марика Коста Попова

03623

Станимир Господинов Господинов

03476

Петър Тодоров

03474

Пиетро Каприони
Раймондо Флакомио

3

без община
Белоградчик

без община
Костенец

без община
Варна

без община
Каварна

ТОМ ТРЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С
ПРИЗН АТА ПЪЛН А ПРОЕКТАНТСК А ПРАВО
СПОСОБНОСТ ОТ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС,
ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Рег.
без община
Плевен

Име, презиме, фамилия

№

03239

Станислав Стоянов Миладинов

02657

03646

Стела Илиева Митинкова

03358

Стилианос Георгиос Вафеас

03826

Стефан Димитров Антонов

03359

Таня Пастирова

03609

Стефан Ивайлов Нешев

03684

Франсиско Хосе Росос Фустер

03130

Стефан Кирилов Стефанов

03805

Чем Есат Арат

Обхват на
ограничението

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 6 1
2

03758

Юлиян Габриел Желя

04128

Анриета Генчева Георгиева

03457

Юрген Порш

03928

Асен Петров Илиев

ТОМ ТРЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ С
ОГ РА НИЧЕН А ПРОЕКТА НТСК А ПРА ВОСПОСОБНОСТ ОТ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, ЕИП
И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

04026

Атанас Петров Стоянов

03881

Биляна Иванова Иванова

03959

Бистра Атанасова Петрова

03861

03982

Боряна Артинова Татеосова

03969

Боряна Христова Дончева

04067

Бояна Цочева Василева

04136

Валентин Владов Благоев

04047

Валентин Георгиев Уруков

03960

Ваня Димитрова Кирилова

03974

Ваня Младенова Иванова

04043

Васил Асенов Стефанов

04105

Васил Димитров Найденов

03878

Васил Стефанов Василев

03953

Вел я на Конс та н т и нова На йденова

Ричард Михал Хочевски

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ
С ПРИЗНАТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВО
СПОСОБНОСТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Рег.

№

Име, презиме, фамилия

02977

Айман Хамдан Хамза

03371

Александр Димитрович Лозанов

03394

А нас т аси я Ви к т ор овна Въ лканова

Обхват на
ограничението

01257

Башир Абдуладжалил Номан
Ал-Адими

03531

Виолетта Тодоровна Александрова-Лилова

04030

Вера Георгиева Грънчарова

03097

Елена Ярославовна Господинова

04074

Вероника Крумова Алексиева

02809

Инга Олеговна Данчева

04012

Веселин Белчев Василев

03517

Ирина Алексеевна Великова

04126

Веселин Малинов Шахънов

01456

Марина Николаевна Томова

03887

Веселин Петров Рангелов

03095

Олга Петровна Страфърд

03914

Веселин Янков Хаджиев

02853

Омар Абу Алнасер

03971

Веселина Енчова Шишкова

00670

Тамара николаевна А лександрова

03963

Веселина Иванова Кирова

03942

Веселина Костова Калайкова

03940

Веселина маринова Бацова

03975

Виктор Димитров Шонев

04021

Виктория Георгиева Ружева

04059

Виолета Ваньова Ставрова

03891

Владимир Цондев Щилиянов

04055

Галина Атанасова Стоянова
Галина Георгиева Николова

02654

Фарид Пактиавал

01244

Хасун Алауи Хасун

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ
С ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Рег.

№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03312

Аднан Ради Аббас Шубар

04037

03728

Олга Романова

04165

Галина Иванчева Янчева

03915

Галина Христова Рачева

04009

Георги Емилов Иванов

03995

Георги Рачев Радославов

04006

Григор Георгиев Перчеклийски

03885

Даниела Климентова Хараламбиева

03952

Даниела Лазарова Нешева

03936

Даниела Николова Димитрова

03902

Даниела Петрова Гинчева

03932

Даниела Станиславова Серафимова

04007

Деляна Недялкова Бенчева

03910

Деница Георгиева Мишева

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ
АРХИТЕКТИ С ПРИЗНАТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И
ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег.

№

Име, презиме, фамилия

04180

Александър Борисов Шопов

03907

Александър Любенов Александров

Обхват на
ограничението

04042

Александър Манчев Калев

04070

Амада Богомилова Панайотова

03913

Ангел Димитров Богданов

03909

А нета Михайлова ЗдравковаВутова

03951

Ани Иванова Цонинска

04048

Деница Иванова Русева

Анна Димитрова Динева-Дундакова

04137

Деница Маринчева ТопчиеваДенева

04040

3

С Т Р.
1

62

ДЪРЖАВЕН
3

БРОЙ 8

1

2

03925

Деница Руменова Димитрова

03985

04071

Десислава Георгиева Кашкавалджиева

Ирина Йорданова Иванова-Василева

04140

Ирина Начкова Йорданова

04133

Десислава Иванова Данчева

04022

Ирина Стефанова Генова

03930

Диана Стефанова Копринска

03991

Йоланта Пейчева Чолакова

04024

Диана Стоянова Чолакова

03896

Йордан Стефанов Караколев

03980

Димитринка Иванова Берберова

03916

Йорданка Дойчева Гецова

04123

Димитър Петков Проданов

04166

Йорданка Маринова Григорова

04155

Димо Михайлов Петров

03950

Калина Иванова Тричкова

01283

Димо Михалев Димов

03966

Калинка Георгиева Даракчиева

03879

Донка Михайлова Диловска

04068

Калинка Цветанова Станкова

04084

Драгомир Младенов Апостолов

04004

Камелия Миткова Пешева

03900

Ева Илиева Нешева-Кръстева

03943

Камен Любомиров Попов

04020

Евелина Веселинова Пилукова

03958

Катя Иванова Цветкова

04130

Евтим Гаврилов Митов

03908

Катя Михайлова Такова

04091

Екатерина Илиева Цветкова

03989

Константин Николов Услийски

03954

Елена Лазарова Попова

03987

Констанца Димитрова Деянова

03965

Елица Данаилова Христова

04038

Корнелия Маторова-Харитонова

04050

Елка Ганчева Ганчева

03929

Красина Георгиева Цекова

08999

Емил Мирчев Первазов

03999

Кристина Димитрова Андреева

03892

Емил Николов Галев

04139

Лидия Христова Христова

04016

Емил Юлиянов Георгиев

04053

Лилияна Николова Георгиева

03926

Емилиян Христов Димов

04031

Лияна Христова Данаилова

04044

Жечка Петрова Георгиева

04095

Любима Димитрова Карачева

03911

Живко Борисов Антов

04019

Любомир Игнатов Петров

04034

Заприн Здравков Влаев

03988

Любомир Тодоров Иванов

04092

Златина Костова ПоповаЮзбашиева

03994

Мадлен Иванова Ненова

03917

Мариана Евгениева Чакърова

03944

Златка Николова Златкова

04124

04027

Зорка Кирилова Вълкова

Мариана Михайлова Михайлова-Иванова

04033

Ива Лъчезарова Делибашева

04001

Марин Николов Мерекьов

04011

Ивайло Димитров Мизов

03993

Марин Радославов Койнов

03883

Ивайло Свиленов Гогов

04100

Марина Жекова Матева

03904

Иван Ангелов Голомехов

04010

Мария Борисова Михайлова

03931

Иван Божидаров Мустаков

03918

Мария Иванова Бакалска

03983

Иван Пеев Райков

03955

Мария Иванова Узунова

04036

Иванка Минчева Генчева

03912

Мария Илиева Генова

03967

Иванка Славова Иванова

04138

Мария Райкова Грънчарова

04051

Ивелин Радославов Атанасов

03957

Мария Стефанова Гуркова

03905

Иглика Недялкова Минчева

04168

03927

Илиана Русева Русева

Мария Христова Кънчева-Шерилова

04076

Илия Рангелов Керкенезов

03984

Маруся Йорданова Нокова

03972

Илияна Атанасова МладеноваПавлова

03981

Мая Георгиева Чолева-Чакърова

04073

Мая Йорданова Томова

Илияна Владимирова Петрова

04169

Мая Милчева Ангелова-Крълева

04174

Илона Стоянова Коцопулос

03938

Мая Райкова Попова

03949

Ирена Иванова ПеловаАлександрова

03970

Миглена Василева Карамочева

04078

Мила Иванова Димова

03894

Ирена Красимирова Йорданова

04127

Милен Динков Сариев

04125

Ирина Александрова Главинова

03886

Милена Иванова Кюркиева

04003

2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 8
1

ДЪРЖАВЕН
2

С Т Р. 6 3

1

2

03937

Соника Любомирова Дертлийска

Мирослава Николова Мерекьова

03922

Соня Славчева Георгиева

04046

Митко Гроздев Гроздев

04087

04141

Митко Иванов Начев

Соня Христова ХристеваПеткова

03998

Младен Чавдаров Танов

03973

Спартак Любенов Киров

03924

Надежда Петрова Папазова

04012

Ставри Фотев Фотев

03978

Надя Емилова Попова

03923

Станимир Христов Шаламанов

04052

Надя Станиславова ДелчеваСотирова

03884

Станка Дочева Ешкенази

03895

Стефан Василев Стефанов

03890

Наталия Бориславова Борисова

03986

Стефка Ангелова Ангелова

04154

Нели Минкова Айранова

03880

Стефка Георгиева Москова

04054

Николай Георгиев Михайлов

04057

Стефка Тодорова Станчева

03897

Н и кола й Кос та д и нов Кос тадинов

03939

Стоян Йорданов Йорданов

04058

Стояна Каменова Кириш

04151

Тачо Григоров Пеев

04035

Тенко Петров Дянков

04149

Теодора Иванова Ангелова

04018

Теодора Николаева Димитрова

04145

Теодора Николова Бонева

04069

Тодор Ленчов Тошев

04002

Тодор Руменов Каменов

04039

Тодор Славчев Добрев

03893

Фани Светославова Ичева

04015

Христина Стефанова Киримидчиева

04077

Христо Димитров Трендафилов

04184

Христо Недялков Недялков

04129

Цветан Лозанов Иванов

03941

Цветана Михайлова Бозарова

03968

Ценка Пенкова Кунева

03906

Милена Йорданова Иванова

03899

Мирослава Гунева Николова

04000

03979

Николета Кирилова Илиева

04056

Николина Николова Савова

03919

Нинко Маринов Христов

04013

Орхидея Георгиева Митова

04049

Павлина Валентинова Николова

04170

Павлина Енчева Тодорова

04131

Пенчо Кръстев Добрев

04099

Петя Костадинова Гроздева

04025

Пламен Влаев Матеев

03977

Пламен Пламенов Тонев

03996

Радка Ангелова Якимова

04008

Радка Денчева НедялковаИванова

03933

Ралица Николаева Павлова

03920

Ралица Стоянова ТанковаБогд анова

03882

Рая Любенова Борисова

04175

Регина Николаева Лазарова

03956

Росен Ангелов Гурков

03921

Росица Петрова Маргова

03948

Росица Петрова Петрова

03990

Росица Христова Върбанова

03934

Росица Христова Сиракова

04060

Румен Димитров Низамов

04032

Румяна Илиева Тодорова

03992

Саша Светлозарова Рулинска

03901

Светла Огнянова Маркова

04088

Светла Стоянова Сотирова

04094
04089
04017

Силвия Петрова Дряновска

03889

Снежана Ивайлова Петрова

04045

Снежинка Димитрова Христова

04135

Снежка Асенова Каратотева

3

ВЕСТНИК

3

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЛАНДШАФТНИ
АРХИТЕКТИ С ПРИЗНАТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

03961

Венета Тодорова Тенчева

без община
Хасково

04144

Велина Симеонова Симеонова

без община
Стара Загора

04156

Емил Радков Мушатов

без област
Плевен

Светозар Георгиев Цветков

04167

Красимир Петров Карагутев

Свобода Константинова Джелебова

без Столична община

04150

Мария Колева Станкова

без община
Русе

04023

Мая Богомилова Василева

без община
Бургас

04147

Недялка Атанасова Сапунджи- без Столичева
на община
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04146

Румяна Йотова Гатева-Николова без Столична община

04152

Светлана Климентова Танева

без община
Бургас

04153

Стоя Тодорова Иванова

без община
Бургас

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – ЛАНДШАФТНИ
АРХИТЕКТИ С ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег.

№

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

04176

Eмилия Николова Кючукова

04101

Анна Стоянова Бакалова

04005

Антоанета Петрова Йорданова

04097

Биляна Огнянова Димитрова

04085

Веселина Спасова Заркова-Владимирова

04102

Ганка Рачева Пенева-Митева

04083

Диана Красимирова Петрова

04062

Елена Христова Хаджийска

04090

Емилия Йорданова Праматарова

04103

Ивелина Бориславова Радилова

04086

Камен Иванов Каменаров

04104

Кристалина Тодорова Едрева

04061

Маргарита Стоянова Христова

04063

Мария Петрова Тодорова

04072

Мая Петрова Йотова

04096

Мирела Йорданова ДимитроваДуйар

04161

Михаил Никола Николас

04132

Павел Тодоров Симеонов

04064

Пенко Димчев Пенчев

04142

Петя Илиева Мошева

04082

Светлана Викторовна Анисимова

04028

Светослав Владимиров Христов

04080

Силвия Радославова Янева

04080

Силвия Радославова Янева

04143

Теменужка Василева Христова б е з о б л а с т
Плевен

04069

Тодор Ленчов Тошев

04079

Цветан Ангелов Цветанов

04079

Цветан Ангелов Цветанов

04075

Юлиан Сандев Андреев

без община
Плевен

ТОМ ШЕСТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ С
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
Рег.

№

04093

309

Име, презиме, фамилия

Невена Славова Фендрина

Обхват на
ограничението
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26. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София, обявява
конкурси за: професори по: 05.08.01 театрознание и
театрално изкуство (сценична реч) – един, 05.08.33
теория и история на културата (семиотика на изкуството) – един, със срок 3 месеца; преподавател
по драматургия със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
НАТФИЗ, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А 301,
тел. 9231-243.
551
1. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Филиала в Пловдив за доцент по
01.01.05 диференциални уравнения към катедра
„Математика, физика и химия“ със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във Филиала в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов
25, тел. 032/659 552.
550
1. – Община Варна на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че са извършени следните продажби на
общински обекти в периода 1.ХІІ.2009 г. – 31.І.2010 г.:
общински нежилищен имот във Варна, ул. Овчо
поле 25, представляващ сграда – гараж със застроена
площ 19,95 кв. м, временен строеж – автосервиз
(ЕЛКОН), със застроена площ 40 кв. м и дворно
място, представляващо УПИ ІV-11, цялото с площ
255 кв. м, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на „НВТ инвест“ – ООД, за 180 000 лв.,
в т. ч. 30 000 лв. данък върху добавената стойност,
изплатени от купувача.
601
94. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за „Външно
ел. захранване кабел 20 kV на жилищна сграда“ в
ПИ 076066, м. Свети Иван, землище на гр. Банско,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
325
98. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за Туристическа пътека до м. Свети Никола в землищата
на гр. Банско и гр. Добринище, община Банско.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата
на община Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
326
1. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен
ПУП – парцеларен план за тръбопровод до „Малка
ВЕЦ“, в поземлен имот ПИ №03504.404.1290 по
кадастралната карта на гр. Белица, община Белица,
област Благоевград. Трасето на тръбопровода е с
обща дължина 4826,38 м и минава през имоти:
№ 03504.148.736, № 03504.158.763, № 03504.179.821,
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№ 03504.179.121 – полски пътища, собственост на
община Белица, имот № 03504.317.848 – общински път, собственост на община Белица, имот
№ 03504.230.917 – стопански двор, собственост на
наследници на Никола Попов; предвижда се ползване на напоителен канал – десен, собственост на
МЗГ – ХМС, представляващ имоти: № 03504.148.736,
№ 03504.167.780 и № 03504.171.818. Проектът за
ПУП – парцеларен план, е изложен в сградата
на общинската администрация – Белица, с адрес
2780 гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15. Справки
на тел: 07444 (23 23), ет. 2, стая 207. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15.
468
12. – Община Благоевград на основание чл. 6,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изготвен и изложен
в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
299
263. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ПИ 05284.589.2 по
кадастралната карта на гр. Болярово, област Ямбол. Изготвеният ПУП – ПРЗ се намира в отдел
С, УТ и БКС при община Болярово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните в едномесечен срок могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта ПУП – ПРЗ до
община Болярово чрез управление „С, УТ и БКС“.
241
13. – Община Бяла, област Русе, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че е
изготвен списък № 15 (проект) на правоимащи
жилищноспестовни вложители, който е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
438
7. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 1 и 3, чл. 153, ал. 1 и чл. 147, ал. 1, т. 2
ЗУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 17 от 2005 г. за
правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръжения към тях съобщава на
заинтересуваните, че е издал следното строително
разрешение за обект на техническата инфраструктура: строително разрешение № 33 от 22.Х.2009 г.
на „Космо България Мобайл“ – ЕАД, София, със
седалище и адрес на управление София, Бизнес
парк „София“, сграда 6, с упълномощен представител „Резонанс“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица,
ул. Г. Измирлиев 4, ет. 8. Възложител за обект
на техническата инфраструктура: Изтегляне на
оптичен кабел в съществуваща подземна канална
мрежа – трасе от далекосъобщителната инфраструктура от Горна Оряховица (връзка с оптичен

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

кабел Горна Оряховица – Сливен) базова станция
4955 с. Арбанаси, община Велико Търново, област
Велико Търново.
165
31. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 000143, местност Ливадито по КВС землище
с. Церова кория, за промяна предназначението на
земеделската земя за „производствени нужди“ при
максимална височина до 10 м при ограничителни
линии на застрояване и план-схеми за Ел и ВиК
захранване към ПУП. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да правят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново.
242
1. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план,
относно външно кабелно ел. захранване 20 kV БКТП
20/0,4 – 1*800 kVA и кабелни линии 1 kV на жилищни
сгради в землището на с. Малки чифлик, община
Велико Търново, който се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
243
2. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване и плансхеми за водоснабдяване и електрификация за ПИ
№ 077012, м. Маринкините мостчета в землището
на с. Леденик, с цел промяна предназначението
на земеделската земя за обществено обслужващи дейности. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Велико Търново.
244
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за застрояване, комуникационна схема и план-схеми за водоснабдяване и
електрификация към ПУП с цел промяна предназначението на ПИ № 064065, м. Лолака, землище
на с. Беляковец „за производствена и складова
дейност“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
440
38. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично
изменение на подробния устройствен план (план
за улична регулация) за ул. Поп Сава Катрафилов
и кварталите южно от нея – 175 и част от 196, от
които чрез ул. Иван Фунев се създават квартали
№ 418 и 419 в ж. к. Толбухин – юг – Враца. Проектът
е изложен в отдел „Устройство на територията“ на
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общината, стая 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
439
11. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че въз основа на
Заповед № 1748/11.08.2009г. на кмета на Община
Димитровград е изработен подробен устройствен
план – план за регулация на терен с неурегулирани
възстановени бивши имоти, предвиден по плана
от 1951 г. „за Държавно рибовъдно стопанство“,
при който бивши имоти с планоснимачни номера
и идентификатори по кадастралната карта:
Идентификатор
по
кад.
карта

Стар
пл.
№
по
плана
от
1951 г.

Идентификатор
по кад.
карта

Стар
пл. №
по
плана
от
1951 г.

Идентификатор
по кад.
карта

Стар
пл. №
по
плана
от
1951 г.

Идентификатор
по кад.
карта

Стар
пл.
№
по
плана
от
1951г.

1010.68

451

1010.90

435

1010.113

2961

1010.134

3036

1010.69

6458

1010.91

2982

1010.114

2960

1010.135

3029

1010.70

464

1010.93

6430

1010.115

2959

1010.136

3028

1010.71

6474

1010.94

2976

1010.116

3014

1010.157

450

1010.72

462

1010.95

2975

1010.117

3015

1010.144

463

1010.73

6431

1010.96

2950

1010.118

3017

1010.150

2981

1010.74

461

1010.97

2951

1010.119

3019

1010.154.

3016

1010.75

6432

1010.98

2952

1010.120

3022

1010.198

2970

1010.76

6586

1010.99

2954

1010.121

3020

1010.14

3013

1010.77

439

1010.100

2955

1010.122

6480

1010.92

2978

1010.78

456

1010.101

2957

1010.123

1010.140

3012

1010.79

5003

1010.102

2958

1010.124

3023

1010.176

436

1010.80

2167

1010.103

2973

1010.125

6531

1010.147

2980

1010.81

457

1010.104

2972

1010.126

2146

1010.156

431

1010.82

2949

1010.105

2971

1010.127

3027,
3025

1010.145

440

1010.83

437

1010.106

6429

1010.127

3027,
3025

1010.195

3037

1010.84

438

1010.107

2968

1010.128

3024

3038

1010.85

430

1010.108

2970

1010.129

3030

3040

1010.86

432

1010.109

2965

1010.130

6440

3039

1010.87

6599

1010.110

2964

1010.131

6441

1010.88

6535

1010.111

2963

1010.132

3032

1010.89

6534

1010.112

2962

1010.133

3031

са у рег улирани при услови ята на чл. 16 ЗУ Т
съобразно съгласуван план за улична регулация.
Проектът е изложен в сградата на Община Димитровград –информационен център. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
328
2. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ издава на
„Месомаркет“ – ЕООД, Варна, със седалище и
адрес на управление Варна, район „Приморски“,
ж. к. Бриз, ул. 111, № 6, представлявано от Христо
Добрев Христов, ЕИК № 103598988, разрешение за
строеж № 01/8.І.2010 г. на обект: „Малка ветрова
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електроцентрала – 2 бр. ветрогенератори х 1,5 МW
в ПИ № 16095.33.185 в землището на с. Горичане,
община Шабла, област Добрич; ПИ № 17275.7.81
в землището на с. Горун, община Шабла, област
Добрич, и присъединяване – кабелни линии 20
kV към ГРУ в ПИ № 57861.10.59 в землището на с.
Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.
Обектът е разположен на територията на общините
Каварна и Шабла.
371
11. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава
на заинтересуваните граждани, че списъкът на
определените от тях като правоимащи с многогодишни жилищноспестовни влогове по протокол
от 3.ХІІ.2009 г. на местната общинска комисия е
изложен на видно място пред общината. Списъкът
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета
на общината.
441
1. – Община Завет, област Разград, на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите граждани с жилищноспестовни
влогове за 2009 г. е изложен на информационното
табло на общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
520
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 и 5 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на разпределителен газопровод – клон 3 от газоснабдяването
на община Казанлък. Трасето преминава в землище
Казанлък през поземлени имоти: 000298 – полски
път, 000310 – път ІІІ клас и напоителен канал 000314,
а в землище Бузовград през ПИ – 000003 – път ІІІ
клас, 000169 и 000172 – полски пътища, дължина на
трасето 1893,3 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да разгледат проекта в стая 11 на община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
442
3. – Община Казанлък на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите граждани, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове, подали молби-декларации в определения от закона срок до
31.ХІІ.2009 г., е изложен в общината – Център за
информация и услуги. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
566
1. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за горски път
ІІІ степен – Слатински обор – гроба – ДС Белешница през поземлени имоти № 000446, 000529, 000555,
000578, 000579, 000581, 000592, 000593, 000598, 556023,
556027, 556028, 556456 от ГФ землище с. Слатина
община гр. Карлово. Проектът може да се разгледа
в сградата на община Карлово – информационен
център. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните собственици могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
245
3. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
„Трасе за кабелно захранване средно напрежение за
обект: „Жилищно строителство и производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори в УПИ 000868,
местност „С. В. Левски“ в землището на с. Васил
Левски, Община Карлово, преминаващо през поземлени имоти № 000871 и 000870 – частна собственост,
и 000833 и 000074 – общински пътища, в землището
на с. Васил Левски, община Карлово. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 203 в сградата на
общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Карлово.
516
3. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 186 и 191 по плана на гр. Карнобат,
който е изложен в сградата на община Карнобат,
дирекция „ТСУС“ – център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1,
до ритуалната зала. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени предложения, искания и възражения
по представения проект, отправени до дирекция
„ТСУС“, община Карнобат.
218
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план за трасе на
Кабелно електрозахранване на поземлен имот 32001
съгласно КВС на с. Аспарухово, община Карнобат,
който е изложен в сградата на община Карнобат,
дирекция „ТСУС“ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1,
до ритуалната зала. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“,
заинтересуваните по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени предложения, искания и възражения
по представения проект, отправени до дирекция
„ТСУС“, община Карнобат.
410
16. – Община Кнежа, област Плевен, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
списъкът на правоимащите граждани, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове
за включване в окончателния списък, е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
недоволните граждани могат да обжалват списъка
по реда на АПК в 14- дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
598
22. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за застрояване на Депо за твърди битови отпадъци
за поземлени имоти № 000198, 036019 и 000279 в
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землището на с. Богьовци, местност Гоняреви падини, с хигиеннозащитна зона 1000 м, с което се
засягат имоти, попадащи в землищата на селата
Градец и Богьовци. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, гр. Костинброд, ул.
Охрид 1, стая 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Костинброд в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
443
1. – Община Котел на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите жилищноспестовни вложители за 2009 г.
е изложен на таблото в сградата на общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от същия списъкът може да
бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
567
1. – Община Кубрат на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ е изложен
на информационното табло в сградата на общинската администрация – гр. Кубрат. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК пред кмета на община
Кубрат в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
469
1. – Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Общински път“, от път PDV 2110 до
Руенско езеро, в землището на с. Руен, община
Куклен, засягащ имоти в масиви 003; 008; 009 и
010 от КВС на землище – с. Руен. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в сградата на общинска администрация
на адрес: гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43,
техническа служба. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на община Куклен в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
444
1а. – Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Пътна връзка“ за ПСОВ (пречиствателна
станция за отпадни води в ПИ 012 015) от общински
път 012 011 до ПСОВ, засягаща поземлени имоти
в масиви 012 и 040 от КВС на землище – с. Цар
Калоян. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в сградата на
общинска администрация на адрес: гр. Куклен, ул.
Ал. Стамболийски 43, техническа служба. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Куклен в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
445
1б. – Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Пътна връзка“, за ПСОВ (пречиствателна
станция за отпадни води в ПИ 001 259; ПИ 001 303;
ПИ 001 360) от регулацията на с. Гълъбово до ПСОВ,
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засягаща местностите Гладски камък, Бахчите и
Джеферица от КВС – землище на с. Гълъбово. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в сградата на общинската администрация на адрес гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски
43, техническа служба. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Куклен в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
446
11. – Община Любимец на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че нов списък на
притежателите на многогодишни жилищноспестовни влогове е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъците подлежат
на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
217
21. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Кабели
20 kV“ за електрозахранване на трафопост тип
БКТП в ПИ 51500.83.22 по кадастралната карта на
Несебър, м. Кокалу. Трасето на кабела започва от 3
броя кабелни муфи в ПИ 51500.79.16 – полски път,
преминава през ПИ 51500.79.16 – полски път, ПИ
51500.82.50 – полски път, и ПИ 51500.83.51 – полски
път, и достига до БКТП – нов, в ПИ 51500.83.22“.
Проектът е изложен в сградата на общинска администрация Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3 стая 32.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Несебър.
365
22. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
електрозахранване – кабели 20 kV за захранване
на трафопост тип БКТП – нов, в ПИ 51500.17.9 по
кадастралната карта на Несебър, м. Бостанлъка.
Трасето на кабела с дължина 235 м започва от кабелни муфи в ПИ 51500.21.39 – полски път, преминава през ПИ 51500.21.39 – полски път, и достига до
БКТП – нов, в ПИ 51500.17.9“. Проектът е изложен
в сградата на общинска администрация Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинска администрация Несебър.
366
23. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
електрозахранване на ПИ 51500.61.2 по кадастрал-
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ната карта на Несебър, м. Инджекьойско блато.
Трасето на кабела с дължина 170 м започва от
съществуващ БКТП „Перота“ в ПИ 51500.66.23,
преминава през ПИ 51500.69.47 – полски път, ПИ
51500.61.3 – полски път, и ПИ 51500.57.51 – път III
клас от републиканската пътна мрежа, и достига до
КРШ – нов, на имотната граница на ПИ 51500.61.2“.
Проектът е изложен в сградата на общинска администрация Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 32.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Несебър.
367
20. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
електрозахранване – кабели 20 kV за захранване
на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.83.14 по кадастралната карта на Несебър, м. Кокалу. Трасето
на кабела започва от съществуващ ТП „Виана“,
преминава през ПИ 51500.82.50 – полски път, ПИ
51500.79.16 – полски път, ПИ 51500.78.23 – полски
път, и ПИ 51500.77.38 – полски път, и достига до
БКТП – нов, в ПИ 51500.83.14“. Проектът е изложен
в сградата на общинска администрация Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинска администрация Несебър.
368
25. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
електрозахранване – кабели 20 kV за захранване на трафопост тип БКТП в ПИ 51500.82.14 по
кадастралната карта на Несебър, м. Кокалу. Трасето на кабела започва от 2 броя кабелни муфи в
ПИ 51500.79.16 – полски път, преминава през ПИ
51500.80.42 – полски път, и достига до БКТП – нов,
в ПИ 51500.82.14“. Проектът е изложен в сградата
на общинска администрация Несебър, ул. Еделвайс
10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинска администрация Несебър.
369
24. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на ПУП –
парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – обект: „Външни В и К мрежи за имоти
с идентификатори 51500.18.16, 51500.17.29 и 51500.17.30
по кадастралната карта на Несебър, м. Бостанлъка“.
Трасето на новопроектирания водопровод започва
от ВШ на съществуващ водопровод ∅ 355, минава
по полски пътища с идентификатори 51500.21.39,
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51500.22.106 и 51500.22.107 – собственост на община
Несебър, и достига до ВШ в имот с идентификатор
51500.17.29, като захранва и имоти с идентификатори
51500.18.16 и 51500.17.30. Трасето на канализацията
започва от новопредвидена РШ – източно от имот
с идентификатор 51500.17.29, минава по полски
пътища с идентификатори 51500.21.39, 51500.22.106
и 51500.22.107 – собственост на община Несебър, и
достига до съществуваща канализация. За водопровода и канализацията е предвиден сервитут по 3 м
от двете страни на трасетата, като с ограничителен
режим за трасето на В и К връзките са имоти с идентификатори: 51500.21.39, 51500.22.106, 51500.22.107,
51500.22.44, 51500.22.47, 51500.22.48, 51500.22.59,
51500.22.60, 51500.22.65, 51500.22.66, 51500.22.67,
51500.22.74, 51500.22.174, 51500.22.176, 51500.18.16,
51500.18.7, 51500.18.9, 51500.17.29 и 51500.17.30 по КК
на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Проектът е изложен
в сградата на общинска администрация Несебър,
ул. Еделвайс 10, ет. 3 стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинска администрация Несебър.
370
3523. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за
частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлени имоти (ПИ): ПИ № 189, ПИ № 200069, ПИ
№ 200067, ПИ № 200042, в землището на с. Бутово,
като се изготви парцеларен план за преминаване
на ел. кабел, на основание чл. 59 ЗУТ. Проектът
се намира в Дирекция „ТРСЕ“ при общината, стая
103, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден.
Пряко заинтересуваните собственици имат право
на възражение пред кмета на общината в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
216
1. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шумнатица в
землището на с. Студена, община Перник, приет
с протокол № 54-1 от 7.ХІІ.2009 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на
кмета на община Перник. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
329
3. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е
изработен проект за изменение на плана на ново
образуваните имоти в местността Копринено орище
в землището на с. Драгичево, община Перник, приет
с протокол № 54-3 от 7.ХІІ.2009 г. на комисията,
назначена със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на
кмета на община Перник. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващите го
документации до кмета на община Перник.
330

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

1. – Община Пещера на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изготвен проект: „Устройствени
схеми по части: водоснабдяване, канализация и електроснабдяване на летовище Св. Константин“ – община Пещера, с възложител община Пещера. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
599
1. – Община Пирдоп на основание чл. 6 ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че третият списък на
правоимащите граж дани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
300
255. – Община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове съобщава на гражданите с многогодишни
жилищноспестовни влогове, че вторият списък за
2009 г. по чл. 5, ал. 1 от правилника на правоимащите по смисъла на закона, приет с протокол от
14.І.2009 г., е изложен на таблото за обяви в сградата
на общинска администрация Плоски Тръмбеш,
ул. Черно море 4, и на сайта на община Полски
Тръмбеш. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок пред кмета на общината считано
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
568
60. – Община Плевен на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУ ПГМ ЖСВ съобщава, че списък № 1 на
правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е изготвен и поставен
на публично място на таблото, ет. 1, на общинска
администрация Плевен. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
521
8. – Областният управител на област с админи
стративен център Пловдив на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено разрешение за строеж № РЗШ-01-8 от 28.ХІІ.2009 г. на
възложителя „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ЕИН 115552190, да извърши
строително-монтажни работи съгласно одобрения
на 23.ХІІ.2009 г. технически инвестиционен проект
за обект: „Подземна кабелна линия 20 kV и тръбна
мрежа за оптични кабели от ТЕЦ „Пловдив – Север“ в УПИ ХV – производствени дейности, кв.
9 по плана на СИЗ – ІІІ част, община Пловдив,
до съществуващ въздушно-кабелен преход в ПИ
11845.59.138, Стопански двор № 1 в землище с.
Войводиново, община „Марица“, с трасе, преминаващо през териториите на община Пловдив и
община „Марица“, област Пловдив. Разрешението
за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните
чрез органа, издал разрешението за строеж, пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
408
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11. – Областният управител на област с ад
министративен център Пловдив на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РЗШ-01-9 от 28.ХІІ.2009 г. на
възложителя „Фотоволтаикс Карлово“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна 9006,
в. з. Св. св. Константин и Елена, ул. 28 № 16, ЕИК
200690724, ИН по ДДС: ВG 200690724, да извърши
строително-монтажни работи съгласно одобрения
на 23.ХІІ.2009 г. технически инвестиционен проект
за подобект: „Подземна кабелна линия 20 kV“ към
обект: „Фотоволтаична централа в землището на
с. Каравелово, община Карлово“, с трасе, преминаващо през землището на с. Каравелово, община
Карлово, и землището на с. Анево, община Сопот,
област Пловдив. Разрешението за строеж заедно с
одобрения инвестиционен проект могат да бъдат
обжалвани от заинтересуваните чрез органа, издал
разрешението за строеж, пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
409
84. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ
„Марица“ Оризово – ГКПП Капитан Андреево,
Свиленград – ГКПП Капитан Андреево от км
114+000 до км 117+345,10 – землище на с. Капитан
Андреево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да се запознаят с проекта
в община Свиленград и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
447
312. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Път
І-7 Силистра – Шумен, лот 2.2 от км 1+773 до км
55+535; подобект: „Кръстовище втори тип при
пресичането на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600,
землище на Силистра, община Силистра, област
Силистра; подобект: Кръгово кръстовище на път І-7
при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200,
землище на с. Калипетрово, община Силистра,
област Силистра“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с
проекта в община Силистра и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
470
159. – Община Симеоновград, област Хасково,
на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава,
че списъкът на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2010 г. е
изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
412
3. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП ПРЗ
за УПИ ХХІV в кв. 14 и образуване на нов УПИ
ХХVІІІ – за пречиствателна станция за питейни
води, и ПУП – парцеларен план на обслужващ
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водопровод за обект „Комплексно пречистване на водите на гр. Сопот чрез реконструкция
и мод ернизация на канализационните мрежи и
съоръжения, подмяна на амортизираната водо
преносна мрежа, изграждане на нов резервоар за
питейна вода и основен водопровод, свързващ го
с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и
битово отпадъчни води с довеждащи колектори“.
ІІ етап – реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на
амортизираната водопреносна мрежа, изграждане
на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа
на гр. Сопот, строителство на пречиствателна
станция за питейна вода. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 13 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация Сопот.
298
30. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните, че е изработен подробен устройствен – парцеларен план, ПУП – ПП, за поз. имот № 020047
с площ 10 дка с начин на трайно ползване – производство на ел. енергия, в местността Терзиман
кория по КВС на с. Синьо Камене, община Средец,
собственост на „Солартех Инвест“ – ЕООД, за връзка на фотоволтаична централа до съществуващ ВЛ
20 kV „Пънчево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с
проекта, който се намира в общината, и да направят
писмени възражения и искания по него.
569
31. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните, че е изработен подробен устройствен – парцеларен план, ПУП – ПП, за поз. имот № 020046,
нива VІІІ категория в местността Терзиман кория
с площ 10 дка по КВС на с. Синьо Камене, община
Средец, собственост на „Вита Агро“ – ЕООД, за
връзка на фотоволтаична централа до съществуващ
ВЛ 20 kV „Пънчево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с
проекта, който се намира в общината, и да направят
писмени възражения и искания по него.
570
32. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните, че е изработен подробен устройствен – парцеларен план, ПУП – ПП, за поз. имот
№ 020045, нива VІІІ категория в местността Терзиман кория с площ 8,936 дка по КВС на с. Синьо
Камене, община Средец, собственост на „Смарт
Агроинвест“ – ЕООД, за връзка на фотоволтаична
централа до съществуващ ВЛ 20 kV „Пънчево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с проекта, който
се намира в общината, и да направят писмени
възражения и искания по него.
571
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19. – Община Трън, област Перник, на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът
на правоимащите жилищноспестовни вложители,
подали молби-декларации в определения от комисията срок 31.ХІІ.2009 г., е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
600
37. – Община Тутракан на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че е изготвен проектосписък на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове. Списъкът подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
246
1. – Община Хасково на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ чрез местната комисия по чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че Двадесет и девети
предварителен списък на вложителите по чл. 5 от
правилника е обявен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
471
12. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол № 14
от 4.ХІІ.2008 г. на ОЕСУТ е разгледан интегриран
проект за воден цикъл гр. Ахтопол – Парцеларен
план, определящ трасе за колектор, свързващ КПС
„Коросията“ с КПС „Ахтопол“, гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
подават писмени искания и възражения по парцеларния план и придружаваща го документация до
общинската администрация, гр. Царево.
413
13. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол
№ 4 от 20.ІІІ.2008 г. на ОЕСУТ е разгледан проект
за парцеларен план за ПИ 00878.48.2,12,11,10,21,20,22,
замлище на гр. Ахтопол, за изграждане на довеждащ колектор до градска пречиствателна станция
за отпадъчни води (ГПСОВ), в местността Айроди – Ахтопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да подават писмени искания и възражения по парцеларния план
и придружаваща го документация до общинската
администрация, гр. Царево.
414
1. – Областният управител на област Ямбол на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е издадено разрешение за строеж № 1
от 4.І.2010 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“
София, ЕИК 000695089, с адрес на управление София,
бул. Македония 3, за строеж на обект: рехабилитация и частична реконструкция на път І-7 (Силистра – обходен път Шумен – Върбица – обходен
път Ямбол – ГКПП Лесово) от км 232+400 до км
300+200, участък от км 232+400 до км 265+190.52
на територията на община Стралджа и община
„Тунджа“, област Ямбол. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
219
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Върховният касационен съд, гра ж данска и
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през март 2010 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения и
дати, както следва:
НА 8.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000830/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
631/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Община Плевен, Плевен, пл. Възраждане
2, срещу държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
чрез Областен управител на област Плевен, пл.
Възраждане 1, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000875/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1206/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Община Велико Търново, пл. Майка
България 2, срещу Иван Димитров Русев, Велико
Търново, ул. Трети март 25; Иван Димитров Русев
чрез адвокат Йордан Йорданов, Велико Търново,
бул. България 1 – съдебен адрес; Общинска служба
„Земеделие и гори“, Велико Търново, пл. Център 2.
Първо гражданско отделение, 000883/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1132/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Калчо Марков Иванов чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Свети Йоан Рилски
6; Елена Евлогиева Пенева-Николова чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Свети Йоан Рилски
6; Мария Антонова Иванова чрез адвокат Светла
Бамбалска, София, ул. Свети Йоан Рилски 6, срещу Надежда Ангелова Костадинова чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Катя
Костадинова Стоянова чрез адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Бойко Костадинов
Костадинов чрез адвокат Димитър Циков, София,
ул. Алабин 12, ет. 1; Министерство на финансите,
София, ул. Георги Сава Раковски 102; Столична
община, район „Триадица“, София, ул, Алабин 54.
Първо гражданско отделение, 000002/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
504/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Стефан Василев Минев чрез адвокат Георги
Георгиев, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 4, офис 16 – съдебен адрес; Татяна Георгиева Минева чрез адвокат Георги Георгиев, Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 4,
офис 16 – съдебен адрес, срещу Невяна Атанасова
Славова, Русе, ул. И. С. Аксаков 3, вх. Б, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 000084/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
556/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Валентин Георгиев Георгиев, с. Згориград, община
Враца; Валентин Георгиев Георгиев чрез адвокат
Димитър Върганов, Враца, ул. Мито Цветков 2,
кантора 13 – съдебен адрес, срещу Общинска служба по земеделие и гори – Враца, Враца; Община
Враца, и трето лице Начко Петков Начев, Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 10, вх. А, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 000191/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
45/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подаде-
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на от Салих Шабанов Даудов чрез адвокат Венета
Русева, Смолян, бул. България 7, ет. 1, срещу Община Доспат, област Смолян; Общинска служба
„Земеделие и гори“ – Доспат, област Смолян;
Държавно лесничейство – Доспат, чрез адвокат
Илия Дамянов, Девин, област Смолян; Регионално
управление на горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Първо гражданско отделение, 000421/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1978/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Кирил Спасов Чавдаров, Пловдив, ул.
Лотос 3, ет. 1, ап. 3; Блага Георгиева Чингарова,
Пловдив, ул. Баучер 39, ет. 1; Йордан Георгиев
Пейчинов, Пловдив, ул. Йордан Гавазов 25, ет. 2;
Люба Трифонова Минекова, Пловдив, ул. Йордан
Гавазов 39, ет. 1, ап. 2; адвокат Антоанета Баева, пълномощник на жалбоподателите, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 24, срещу Държавно горско
стопанство – Пловдив, бул. Шести септември 93;
Регионално управление на горите, Пловдив, бул.
Санкт Петербург 57; Общинска служба „Земеделие“,
Пловдив, ул. Прага 2.
Първо гражданско отделение, 000465/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2208/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Костадинка Христова Вутова, София, ул.
Любен Каравелов 33, срещу Централен кооперативен
съюз, София, ул. Георги Сава Раковски 99.
Първо гражданско отделение, 000807/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Митко Петров Колев, Хасково, бул. България 176, ет. 1, срещу Петър Николов Колев чрез
адвокат Дамян Георгиев, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 112, ет. 2, офис 3 – съдебен адрес;
Петър Колев Костадинов, Хасково, бул. България
176; Марийка Стоянова Костадинова, Хасково, бул.
България 176.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003204/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Радка Дамянова Трендафилова, Хасково, ж.к.
Орфей, бл. 17, вх. В, ап. 10, срещу Иван Трендафилов Иванов, Хасково, ул. Мир 32А.
Второ гражданско отделение, 003625/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Йорданка Димитрова Петрова чрез адвокат
Недка Василева Пакулева, гр. Чепеларе, област
Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“, срещу Общинска служба „Земеделие“ – гр. Чепеларе,
област Смолян; Държавно горско стопанство – с.
Хвойна, област Смолян; Регионална дирекция по
горите – Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 004033/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Златка Георгиева Гъдева чрез адвокат Валентин
Александров Ройнов, Пловдив, ул. П. Каравелов
20, срещу Община Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 3.
Второ гражданско отделение, 004297/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
420/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
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от Невена Иванова Атанасова чрез адвокат Недка
Василева Пакулова, гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев
24А, х-л „Здравец“; Петър Георгиев Балабанов чрез
адвокат Недка Василева Пакулова, гр. Чепеларе, ул.
Васил Дечев 24А, х-л „Здравец“, срещу Общинска
служба „Земеделие“ – Чепеларе, област Смолян;
Държавно горско стопанство – с. Хвойна, област
Смолян; Регионална дирекция по горите – Смолян,
ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 004390/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
799/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Минка Иванова Андонова чрез адвокат Господин
Денев Гогов, със съдебен адрес София, ул. Веслец 2,
ет. ІІ, ап. 2; Пенка Андонова Христова, чрез адвокат
Господин Денев Гогов, със съдебен адрес София, ул.
Веслец 2, ет. ІІ, ап. 2; Мария Андонова Заекова чрез
адвокат Господин Денев Гогов със съдебен адрес
София, ул. Веслец 2, ет. 2, ап. 2, срещу „Стройко
инвест“ – ООД, Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 004487/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Станка Атанасова Панайотова, Ямбол, ул.
Тракия 29, срещу Целодневна детска градина 18
„Люляците“, Ямбол, ул. Чая 2.
Второ гражданско отделение, 000170/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
321/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Никола Георгиев Бързински, с. Нареченски
бани, област Пловдив, ул. Младост 2, бл. Албена,
срещу Регионална дирекция по горите – Пловдив, бул. Санкт Петербург 57; Общинска служба
„Земеделие“ – Асеновг ра д, ул. Железарска 5;
Държавно горско стопанство – Асеновград, ул. Ал.
Стамболийски 25.
Второ гражданско отделение, 000239/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
165/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Димо Кирилов Божков чрез адвокат
Емануил Йорданов, София, ул. Сан Стефано 27; Нина
Любомирова Божкова чрез адвокат Емануил Йорданов, София, ул. Сан Стефано 27; Соня Любомирова
Бръзицова чрез адвокат Емануил Йорданов, София,
ул. Сан Стефано 27, срещу Община Кюстендил.
Второ гражданско отделение, 000431/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1733/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Дафинка Петрова Барова, съдебен адрес,
София, ул. Позитано 8, ет. 5, адвокат Вълков; Станислав Христов Баров, съдебен адрес София, ул.
Позитано 8, ет. 5, адвокат Вълков, срещу Лиляна
Цветкова Барова, гр. Ихтиман, ул. Шипка 43; Светослав Христов Баров, гр. Ихтиман, ул. Шипка 43.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003582/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2174/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Людмила Генчева Сандева чрез адвокат Елена
Стратиева със съдебен адрес Варна, ул. Неофит Бозвели 13, срещу Росица Атанасова Янева, Варна, бул.
Левски, бл. 9, вх. Д, ет. 5, ап. 56; Асен Димитров
Янев, Варна, бул. Левски, бл. 9, вх. Д, ет. 5, ап. 56.
Трето гражданско отделение, 004150/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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123/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Съдъка Али Хасан, Момчилград, ул.
Пролет 1, ап. 5, срещу Ертекин Хасан Ахмед чрез
адвокат Бойчо Бойчев, Димитровград, пл. България 1, ст. 337.
Трето гражданско отделение, 005168/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1143/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Информационно обслужване“ – АД,
София, ул. Панайот Волов 2, срещу Община Хасково,
Хасково; Камен Иванов Гърбев, София, ж.к. Дружба
2, бл. 511, вх. В, ет. 7; Евдокия Павлова Гърбева,
София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. В, ет. 7; ЕТ Георги Здравков Бабулев с фирма „Империал – Георги
Здравков“ чрез адвокат М. Гунчева със съдебен адрес
Хасково, бул. България 142А; ЕТ Никола Димитров
Николов с фирма „Тони – Никола Димитров“ чрез
адвокат Вихрен Грозев със съдебен адрес София,
бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантора 258;
Цветка Вълкова Николова чрез адвокат Вихрен
Грозев със съдебен адрес София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 2, кантора 258.
Трето гражданско отделение, 001222/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4139/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Велика Кръстева Вучева, с. Панчарево,
област София, ул. Ал. Стамболийски 17, срещу
Генка Георгиева Стоименова, с. Панчарево, област
София, ул. Елин Пелин 9.
Трето гражданско отделение, 001263/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2008 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Гинка Георгиева Трифонова чрез адвокат Ирена Русчева със съдебен адрес Силистра,
ул. Христо Ботев 2, офис 2; Еленка Георгиева
Влайчева чрез адвокат Ирена Русчева със съдебен
адрес Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу
Костадинка Тончева Петрова чрез адвокат Стоян
Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33; Димитричка Тончева Шопова чрез адвокат Стоян Николов,
Силистра, ул. Отец Паисий 33.
Трето гражданско отделение, 001311/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
697/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Димитър Карчев Карчев чрез адвокат Дорина
Чимширова със съдебен адрес гр. Генерал Тошево,
област Добрич, ул. В. Априлов 8; Йорданка Карчева Добрева чрез адвокат Дорина Чимширова със
съдебен адрес гр. Генерал Тошево, област Добрич,
ул. В. Априлов 8, срещу Анка Тонева Тонева, с.
Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич.
Трето гражданско отделение, 000267/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1156/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх
43, срещу Владислав Венциславов Марков чрез
адвокат Величка Андонова със съдебен адрес Русе,
ул. Славянска 8, вх. Б.
Трето гражданско отделение, 001226/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1813/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Община гр. Долни Чифлик, област Варна, ул.
Тича 1, срещу ЕТ Николинка Стойкова Куликова
с фирма „Николинка Куликова – Никол“ чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001417/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1848/2008 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Бонка Иванова Мутафчиева, София, ул.
Алабин 12, ет. 1 – адвокат Димитър Циков, срещу
Марианка Ангелова Пачева със съдебен адрес
София, ул. Добруджа 15, ет. 3 – адвокат Дамяна
Лазарова; Виолета Христова Христова, София, ул.
Юрий Гагарин 40, бл. 31, вх. Б.
Трето гражданско отделение, 001521/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
309/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Тонка Георгиева Павлова, Хасково, ул. Св.
св. Кирил и Методий 107, вх. Б, ет. 1, ап. 3, срещу
„Химмаш“ – АД, Хасково, бул. Съединение 59.
НА 9.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000085/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
416/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Радка Спасова Николова, Благоевград,
ул. Хилендар 1А, ет. 1, срещу Общинска служба
„Земеделие“ – Симитли, Благоевград, ул. Васил
Коритаров 2; Община Симитли.
Първо гражданско отделение, 000202/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Стефка Георгиева Колева чрез адвокат Ценов,
София, ул. Княз Борис І № 80, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“ – Созопол; Община
Созопол.
Първо гражданско отделение, 000212/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Йордана Георгиева Бергова, с. Баня, област
Благоевград, срещу Общинска служба „Земеделие
и гори“ – Разлог, ул. Богомил 2; Община Разлог.
Първо гражданско отделение, 000361/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
663/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Янка Костадинова Пандева, с. Горно
Драглище, област Благоевград, срещу Общинска
служба по земеделие и гори – Разлог; Община
Разлог.
Първо гражданско отделение, 000387/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1346/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Виолета Андреева Лозанова, София, бул.
Мария-Луиза, бл. 125, вх. А, ет. 6, ап. 18; Бончо
Андреев Ташков, Варна, бул. Сливница 119, ет. 2,
ап. 2, срещу Общинска служба по земеделие – Вар
на, бул. Осми прим. полк 110; Община Варна, бул.
Осми прим. полк 43.
Първо гражданско отделение, 000740/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
315/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Екатерина Панайотова Панайотова чрез
адвокат Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45,
ет. 1, срещу Татяна Раденкова Григорова чрез адвокат Коев, София, ул. Кузман Шапкарев 4; Столична
община, София, ул. Московска 33; Министерство
на финансите, София, ул. Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 000752/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1188/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Велико Панайотов Янакиев чрез адвокат Каравасилева, Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 1; Парашкева
Панайотова Миткова чрез адвокат Каравасилева,
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Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 1; Янаки Панайотов
Иванов чрез адвокат Каравасилева, Варна, бул.
Мария-Луиза 4, ет. 1, срещу Общинска служба по
земеделие – гр. Аксаково, област Варна; Община
Аксаково, ул. Георги Петлешев 58Б.
Първо гражданско отделение, 000961/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1218/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Златка Борисова Стойнева чрез адвокат
Захарова, София, ул. Георги Софийски 28, ап. 3;
Станка Йорданова Манчева чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Георги
Михайлов Стойнев чрез адвокат Захарова, София,
ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Добрина Борисова
Ганчовска чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги
Софийски 28, ап. 3; Димитър Йорданов Тошев чрез
адвокат Захарова, София, ул. Георги Софийски 28,
ап. 3; Маргарита Йорданова Генова чрез адвокат
Захарова, София, ул. Георги Софийски 28, ап. 3;
Златка Манолова Янкова чрез адвокат Захарова,
София, ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Иванка
Манолова Вучкова чрез адвокат Захарова, София,
ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Константин Траянов
Димитров чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги
Софийски 28, ап. 3; Нели Любенова Костадинова
чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Мария Иванова Петрова-Михайлова,
София, кв. Княжево, ул. Камен дел 12; Милка
Симеонова Илиева чрез адвокат Захарова, София,
ул. Георги Софийски 28, ап. 3; Офелия Кирилова
Илиева чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги
Софийски 28, ап. 3; Мария Кирилова Илиева чрез
адвокат Захарова, София, ул. Георги Софийски
28, ап. 3; Анна Стоименова Михайлова, София,
кв. Княжево, ул. Камен дел 12; Теменуга Иванова
Стоименова, София, кв. Княжево, ул. Камен дел 12,
срещу Ганка Илиева Георгиева, София, ж.к. Младост, бл. 97, вх. А, ет. 4, ап. 8; Цветанка Петрова
Малинова, София, ж.к. Младост, бл. 96 А, вх. 1,
ет. 9, ап. 40; Станка Желязкова Господинова чрез
адвокат Станчева, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 3, офис 17; Иванка Желязкова Господинова,
София, ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев 46; Богдан
Русинов Ценов чрез адвокат Захарова, София, ул.
Георги Софийски 28, ап. 3; Любомир Стойнев Михайлов чрез адвокат Захарова, София, ул. Георги
Софийски 28, ап. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003745/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
617/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иван Николов Томов чрез адвокат Лидия
Станчева, съдебен адрес София, ул. Солунска 13,
ет. 3, срещу ППЗК „Задружен труд“ чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; ЗК „Съгласие – 94“ чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Никола
Христев Николов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Никола Костадинов Милев чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Бонка Найденова
Стоянова чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Иван Георгиев Ковачев
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Трифон Иванов Кълчанов чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Йордан Борисов Георгиев чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13;
Димитринка Атанасова Апостолова чрез адвокат

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Павлинка Атанасова Сталева чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Иван Христев Стоянов чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Йордан
Василев Попов чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Йордан Костадинов Ангелов чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Георги Христев
Георгиев чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Васил Димитров Лозанов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Йонка Велкова Лозанова чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Стефан Ангелов Лозанов чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Мариана Ангелова Главова чрез адвокат Люд
мила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13;
Борис Христев Апостолов чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Петър
Костадинов Иванов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Николай
Георгиев Попов чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Елена Стефанова
Алексиева чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Стефан Златанов Илиев
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Георги Стефанов Лозанов чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Атанаска Илиева Игнатова, с. Долнослав, област Пловдив; Камен Янев Апостолов
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул.
Изложение 13; Марийка Ангелова Георгиева чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Димитър Ставрев Иванов чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Йорданка Димитрова Николова чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Никола Димитров Ставрев чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Марийка Николова Николова чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Димитър Василев Сотиров чрез адвокат Люд
мила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13;
Елена Георгиева Василева чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Василка Николова Костадинова чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Иван
Стоянов Ставрев чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Атанаска Данаилова
Влашева чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Василка Иванова Илиева
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул.
Изложение 13; Спас Иванов Влашев чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Васил Борисов Николов чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Михаил
Николов Лозанов чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Стоян Андонов Шопов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Георги Николаев Василев чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Стоян Димитров Стоянов чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Василка Ставрева Данаилова чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Иван Йозов Сиромашки чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Георги
Христев Лозанов чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Йорданка Христева
Велкова чрез адвокат Людмила Котрукова, Асе-
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новград, ул. Изложение 13; Иван Димитров Лозанов
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул.
Изложение 13; Костадин Николов Лозанов чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Христо Бойчев Влашев чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Иван Алексиев Янев чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Георги
Иванов Георгиев чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Иванка Стефанова
Андонова чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Никола Атанасов Шопов
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Фиданка Милушева Бошакова
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Фидана Апостолова Илиева
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Фиданка Атанасова Николова
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул.
Изложение 13; Магдалена Атанасова Николова
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Николай Атанасов Атанасов
чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Стефка Йорданова Димова чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Здравко Йорданов Андонов чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Марийка Костадинова Ангелова чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Ангел Стефанов Бойчев чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13;
Димитър Стефанов Бойчев чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Ирина
Димитрова Димитракова чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Христо
Илиев Георгиев чрез адвокат Людмила Котрукова,
Асеновград, ул. Изложение 13; Петра Илиева Касабова чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград,
ул. Изложение 13; Мария Николова Драганова чрез
адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Васил Николов Бушаков чрез адвокат
Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение
13; Христо Стефанов Борисов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13;
Борис Стефанов Борисов чрез адвокат Людмила
Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13; Иван
Стефанов Борисов чрез адвокат Людмила Котрукова, Асеновград, ул. Изложение 13.
Трето гражданско отделение, 005089/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
490/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Росен Маринов Топалов чрез адвокат Иван
Маринов със съдебен адрес Пловдив, ул. Райко
Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Евелина Руменова
Миткова чрез адвокат Иван Маринов със съдебен
адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис
10; Марияна Рашкова Велкова чрез адвокат Иван
Маринов със съдебен адрес Пловдив, ул. Райко
Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Митко Аргиров Аргиров чрез адвокат Иван Маринов със съдебен адрес
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10;
Минко Иванов Минков чрез адвокат Иван Маринов
със съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов
72, ет. 2, офис 10; Таня Петрова Костадинова чрез
адвокат Иван Маринов със съдебен адрес Пловдив,
ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Нели Стефанова Костадинова чрез адвокат Иван Маринов със
съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2,
офис 10, срещу общо събрание на собствениците
на етажна собственост чрез представляващ Георги
Стоянов Иванов, Пловдив, ул. Бачо Киро 2.
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Трето гражданско отделение, 002937/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил Атанасов Василев чрез адвокат
Росица Иванова, Карлово, ул. Д. Събев 6, ет. 2;
Мариана Генова Василева чрез адвокат Росица
Иванова, Карлово, ул. Д. Събев 6, ет. 2, срещу
Стоян Атанасов Атанасов чрез адвокат Марин Гавазов, Карлово, ул. Васил Левски 8; Нина Петрова
Атанасова чрез адвокат Марин Гавазов, Карлово,
ул. Васил Левски 8.
Трето гражданско отделение, 004144/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
818/2006 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Община Димитровград, ул. Г. С. Раковски
15, срещу „Бетатур“ – ЕООД, чрез адвокат Петя
Мургова, съдебен адрес София, ул. Хан Аспарух
39, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 004625/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2105/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Егида – София“ – ЕАД, София, район
„Триадица“, бул. Прага 23, срещу Любка Светозарова
Николова чрез адвокат Драгомирова, София, ул.
Цар Асен 95 – 99, ет. 2, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 000237/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
255/2006 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Халина Алипиева Алипиева, Дулово,
ул. Шуменско шосе 3, срещу Мехмед Халил Кьосе,
Дулово, ул. Шуменско шосе 2.
Трето гражданско отделение, 000490/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Маргарита Иванова Иванова, Варна, ул.
Крали Марко 6, срещу Ивайло Иванов Василев,
Варна, ул. П. Стайков 1, ет. 4; Ивайло Иванов
Василев чрез адвокат Красен Железов, Варна, ул.
Марин Дринов 58.
Трето гражданско отделение, 000593/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
495/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Михаил Борисов Григоров, Перник, ул.
Благой Гебрев бл. 32, ап. 112, срещу СД „Ю. В.
С. Р. – Стоилков и Сие“, Перник, ул. Чавдар 7;
СД „Ю. В. С. Р – Стоилков – Сие“ чрез адвокат
Божидар Велков, съдебен адрес София, ул. Лавеле
30, ет. 1, офис 6.
Трето гражданско отделение, 000748/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3497/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Национална агенция за приходите, София,
ул. Гурко 12, срещу Ангел Атанасов Костадинов
чрез адвокат Инна Пенчева, София, ул. Иван Денкоглу 36, ет. 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000499/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
333/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Вторични суровини“ – ООД, Кюстендил,
ул. Вола 1, срещу Агенция за следприватизационен
контрол, Сафия, бул. Г. М. Димитров 52А.
Второ търговско отделение, 000511/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
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подадена от „Бованс – България“ – ООД, чрез
адвокат Александър Комсийски с адрес Стара
Загора, ул. Генерал Столетов 42А, срещу „Ню
Партнерс“ – ЕООД, София, зона Орион, ул. 3020
№ 34, ет. 6.
Второ търговско отделение, 000800/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
779/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Стоян Стефанов Стефанов чрез адвокат
П. Коцева със съдебен адрес София, бул. Витоша
37, ет. 4, ап. 11, срещу Застрахователна компания
„Лев инс“ – АД, София, бул. Цар Борис ІІІ № 41.
Второ търговско отделение, 000763/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Сумет“ – АД, гр. Баня, Промишлена
зона; „Сумет“ – АД, чрез адвокат Иво Кемалов,
Пловдив, бул. 6 септември 161, срещу СД „Итали – Трифонови с-ие“, с. Ведраре, област Пловдив;
Иван Ненков Трифонов, с. Ведраре, ул. Десета 30,
област Пловдив; Ангел Ненков Трифонов, с. Ведраре, област Пловдив.
НА 10.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005024/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
995/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Чавдар Иванов Селвелиев, София, ул. Стефан
Караджа 15.
Първо гражданско отделение, 000069/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1512/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Рада Йорданова Тодорова чрез адвокат Костадин
Костадинов, Варна, ул. Парижка комуна, бл. 1,
вх. В; Руска Илиева Вълова чрез адвокат К. Костадинов, Варна, ул. Парижка комуна, бл. 1, вх. В,
ет. 2, ап. 5; Добрин Илиев Тодоров чрез адвокат
К. Костадинов, Варна, ул. Парижка комуна, бл. 1,
вх. В, ет. 2, ап. 5, срещу Илона Христова Цонева
чрез адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Граф Игнатиев
17; Петър Христов Цонев чрез адвокат Б. Жеков,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17; Кремена Христова
Цонева чрез адвокат Б. Жеков, Варна, ул. Граф
Игнатиев 17; Петър Валентинов Цонев, Варна, ул.
Полк. Свещаров (Й. Николова) 1, ет. 3, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 000109/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1917/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иванка Филева Куртешева чрез адвокат С.
Христова, Варна, ул. Русе (Д. Кондов) 27, подн. А,
ет. 1; Любка Христостомова Димова чрез адвокат
С. Христова, Варна, ул. Русе (Д. Кондов) 27, подн. А,
ет. 1; Филчо Христов Моллов чрез адвокат С. Христова, Варна, ул. Русе (Д. Кондов) 27, подн. А, ет. 1;
Радослав Георгиев Радев чрез адвокат С. Христова,
Варна, ул. Русе, Д. Кондов) 27, подн. А, ет. 1, срещу
Пепа Никитова Стоянова чрез адвокат Ив. Ангелов,
Варна, ул. Петър Енчев 7; Филчо Никитов Баналиев
чрез адвокат Ив. Ангелов, Варна, ул. П. Енчев 7.
Първо гражданско отделение, 000210/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
981/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Милен Петров Тодоров, Варна, ул. Стоян Бацов
16; Иванка Петрова Тодорова, Варна, ул. Стоян
Бацов 16; Стоян Петров Тодоров, Варна, ул. Стоян
Бацов 16; Тодорка Иванова Христова, Варна, ул.
Стоян Бацов 11; Стефанка Иванова Митева, Варна, ул. Стоян Бацов 18, срещу Живка Димитрова
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Ковачева чрез адвокат Тихомир Горанов, Варна,
АК – Варна, ул. Драгоман 32; Ставри Димитров
Ковачев чрез адвокат Тихомир Горанов, Варна,
АК – Варна, ул. Драгоман 32.
Първо гражданско отделение, 000489/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1083/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоил Григоров Иванов чрез адвокат
Огнян Станков, София, АК, ул. Гурко 49А, партер;
Лила Григорова Иванова чрез адвокат Огнян Станков, София, АК, ул. Гурко 49А, партер; Калинка
Григорова Христова чрез адвокат Огнян Станков,
София, АК, ул. Гурко 49А, партер; Петър Григоров
Иванов чрез адвокат Огнян Станков, София, АК,
ул. Гурко 49А, партер, срещу Теодора Димитрова
Танова чрез адвокат Тодор Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 320; Евгени Чавдаров Танов
чрез адвокат Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А,
ет. 3, кантора 320; Димитринка Чавдарова Танова
чрез адвокат Тодор Кайров, София, бул. Витоша
1А, ет. 3, кантора 320; Стефанка Евгениева Танова
чрез адвокат Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А,
ет. 3, кантора 320 – Търговски дом.
Първо гражданско отделение, 000522/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2633/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил Павлов Диев, Карлово, ул. Ангел
Кънчев 11Б, ет. 3, срещу Цеца Иванова Иванова,
гр. Сопот, Пловдивска област, бул. Ив. Вазов 3,
вх. В, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 000525/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1139/1998 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „ПС Груп“ – АД, представлявано от Радостин
Димов Дачев, Бургас, ул. Александър Велики 1,
ет. 2, срещу Анастасия Кирилова Малева, Бургас,
ул. Александровска 59; Златка Кирилова Буджева,
Бургас, ул. Елин Пелин 22, ет. 3; Константин Кирилов Малев, Бургас, ул. Прибойна 32; ТПК „Колективен труд“, представлявана от Милка Иванова
Червенкова, Бургас, ул. Александровска 53, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000557/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Величка Иванова Чонгарова чрез адвокат Русева,
Смолян, бул. България 3, офис 126, срещу Общинска
служба „Земеделие и гори“ – Смолян, бул. България
12; Регионална дирекция по горите – Смолян, ул.
Първи май 2; Държавно горско стопанство – Смолян,
бул. България 83; Държавно горско стопанство – Пампорово, к. к. Пампорово, област Смолян.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000792/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
485/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Йордан Цветков Геновски чрез адвокат
Данаилова, София, ул. Цар Самуил 26А, ет. 1,
ап. 2, срещу Радостина Веселинова Василева чрез
адвокат Попова, София, ул. Солунска 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003529/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1130/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Централен кооперативен съюз, София,
ул. Г. С. Раковски 99, срещу Община Стрелча, гр.
Стрелча, област Пазарджик.
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Трето гражданско отделение, 004691/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
446/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Средно общообразователно училище „Св.
Климент Охридски“, Перник, ул. Райко Даскалов
4/7, срещу Стоян Венев Стаменков чрез адвокат А.
Асенова, Перник, Адвокатска колегия.
Трето гражданско отделение, 000362/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2008 по описа на Камара на частните съд. изпълнители, подадена от Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу ЧСИ – Росен
Росенов Сираков, Кърджали, бул. България 47;
Дисциплинарна комисия при Камарата на частните
съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 000569/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Никола Вълев Георгиев, с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково; Славка Вълева
Георгиева, с. Горски извор, община Димитровград,
област Хасково, срещу Веселин Георгиев Георгиев,
Димитровград, ул. Иван Вазов 17, вх. А, ет. 1; Кана
Станчева Аврамова, Димитровград, ул. Иван Вазов
4 – 1; Аврам Генев Аврамов, Димитровград, ул.
Иван Вазов 4 – 1; Танка Генева Атанасова, Димитровград, ул. Иван Вазов 4 – 1; Елла Борисовна
Василевна чрез адвокат К. Костов, Димитровград,
бул. Г. С. Раковски 13.
Трето гражданско отделение, 000984/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена от
„Челопеч Майнинг“ – ЕАД, чрез адвокат Д. Линев,
София, бул. Евлоги Георгиев 71, вх. А, ет. 3, срещу
Николай Ненов Николов чрез адвокат А. Иванова,
София, ж.к. Люлин бл. 705, ап. 46.
НА 11.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004967/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
794/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „БТК“ – АД, чрез гл. юрисконсулт Моника
Попова, Хасково, ул. Отец Паисий 25, срещу Димитър Димов Димитров чрез адвокат Димитрова,
Димитровград, ул. Цар Борис Първи 5, офис 12;
Регионално управление „Далекосъобщения“, Хасково, ул. Отец Паисий 25.
Първо гражданско отделение, 000014/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Мария Илиева Минкова, Видин, ул. Цар Асен
Първи 29, вх. А, ет. 3, ап. 5, срещу Елисавета Богданова Станкулова, Видин, ул. Бдин 14, вх. А, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 000078/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
646/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Христо Константинов Георгиев чрез
адвокат Ангел Гяуров, Пазарджик, ул. Цар Самуил
28, кантора 14, срещу Община Пазарджик, Пазарджик, бул. България 2; Общинска служба „Земеделие
и гори“, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 3.
Първо гражданско отделение, 000116/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
364/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Георгиев Илиев, Варна, ул. Димитър
Солунски 13, срещу Параскева Стефанова Алекси-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

ева, Варна, кв. Чайка, бл. 28, вх. В, ап. 31; Слави
Костадинов Алексиев, Варна, кв. Чайка, бл. 28,
вх. В, ап. 31; Димитричка Славова Абди, Варна,
кв. Младост, бл. 11, вх. 1, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 000166/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2008 по описа на Окръжен съд – Варна, подадена от Георги Минчев Митев чрез адвокат Енева,
Варна, бул. Вл. Варненчик 61, ст. 35, срещу Общинска служба по земеделие и гори – Долни чифлик,
гр. Долни чифлик, област Варна; Община Долни
чифлик, гр. Долни чифлик, област Варна.
Първо гражданско отделение, 000347/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1617/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Дена Михайлова Станчева чрез адвокат
Вулджева, София, ул. Цар Асен 10, ап. 7; Лидия
Михайлова Ананиева чрез адвокат Вулджева, София, ул. Цар Асен 10, ап. 7, срещу Мая Георгиева
Иванова чрез адвокат Николов, София, ул. Света
София 2, ет. 1, стая 12.
Първо гражданско отделение, 000735/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1473/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Иванка Костадинова Чавдарова, с.
Тракия, област Стара Загора; Минчо Танев Чавдаров, с. Опан, област Стара Загора, срещу Община
Опан, Стара Загора.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000066/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
780/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от срещу Стоян Трифонов Стоянов, чрез
адвокат Петър Петков Шидеров, Сливен, ул. Хаджи
Димитър, 14, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 000736/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена
от Виолета Димитрова Цолова, чрез адвокат Бойка
Тоскова, Берковица, ул. Александровска 6, срещу
Роза Петкова Димитрова, Вършец, ул. Република
242; Нина Бойкова Николова, Вършец, ул. Република
242; Бисер Бойков Николов, чрез адвокат Вергил
Йорданов Иванов със съдебен адрес Монтана, ул.
Васил Левски 19.
Второ гражданско отделение, 000811/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1065/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Огнян Кирилов Божилов, гр. Долна баня, ул.
Александър Стамболийски 8; Екатерина Кирилова
Донова, гр. Долна баня, ул. Ибър 15; Мария Ташова
Божилова, гр. Долна баня, ул. Георги Кирков 3;
Татяна Иванова Божилова, София, ул. Гео Милев
3, вх. В, ет. 7, ап. 714; Катя Иванова Страхилова,
София, ж.к. Дружба 2, бл. 302, вх. А, ет. 2, ап. 2,
срещу Стефан Асенов Ценков, Костенец, ул. Средна
гора 5; Ангел Асенов Ценков, Костенец, ул. Средна
гора 5; Йорданка Асенова Вапирова, Костенец, ул.
Средна гора 5.
Второ гражданско отделение, 000813/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Славка Георгиева Джолева, Банско,
ул. Ст. Стамболов 24, срещу Магдалина Костадинова Дурчова, Банско, ул. Ст. Стамболов 29;
Магдалина Костадинова Рахова, Банско, ул. Кирил
и Методий 16; Славчо Николов Рахов, Банско, ул.
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Кирил и Методий 16; Йордана Михайлова Рахова,
Банско, ул. Ст. Стамболов 24; Йордан Василев
Хаджипопов, Банско, ул. Отец Паисий 13; Михаил
Костадинов Дурчов, Банско, ул. Ст. Стамболов
29; Елена Михайлова Гаджанова, Банско, ул. Ст.
Стамболов 24; Атанас Михайлов Рахов, Банско, ул.
Ст. Стамболов 24; Мария Иванова Рахова, Банско,
ул. Трети март 9; Николай Георгиев Рахов, Банско,
ул. Трети март 9.
Второ гражданско отделение, 001269/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2031/2003 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от срещу Александър Иванов Сидеров,
Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 4А; Иван Георгиев
Сидеров, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 4А; Георги
Иванов Сидеров, Пловдив, ул. Кръстю Пастухов
4А; Елисавета Иванова Близнакова, Пловдив,
ул. Кръстю Пастухов 4А; Георги Богданов Сяров,
Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 4А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002487/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Христо Колев Христов, Сливен, кв. Даме
Груев, бл. 31, вх. Б, ап. 5, срещу „Геостройкомплект“ – ЕООД, чрез адвокат Златомир Орсов,
София, ул. П. Евтимий 22, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 004119/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3408/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Стоянов Георгиев, София,
ж.к. Надежда, бл. 151, вх. Г, ет. 8, ап. 112, срещу
„Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност, София,
кв. Ботунец.
Трето гражданско отделение, 004374/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2312/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емилия Кирилова Панайотова-Караджова
чрез адвокат Любомир Владимиров, София, ул. Княз
Борис Първи 132, ет. 3, ап. 9, срещу Янко Крумов
Младенов чрез адвокат Дашина, София, ул. Три
уши 2; Красимира Янкова Крумова, София, ж.к.
Младост 2, бл. 219 Б, вх. 2, ет. 6, ап. 31.
Трето гражданско отделение, 005137/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Николай Христов Колев, гр. Опака,
област Търговище, ул. България 1; Галина Георгиева
Колева, гр. Опака, област Търговище, ул. България
1, срещу Кооперация „Прогрес – 94“, гр. Опака,
област Търговище, ул. България 92.
Трето гражданско отделение, 000392/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3172/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петко Георгиев Михайлов, София,
бул. Петко Каравелов, бл. 62, вх. А, ап. 1, срещу
Министерство на земеделието и храните, София,
бул. Христо Ботев 55.
Трето гражданско отделение, 000619/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3971/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Галина Христова Максимова-Симеонова,
София, ж.к. Младост, бл. 39, вх. Г, ап. 7; Светослав
Манолов Симеонов, София, ж.к. Младост, бл. 39,
вх. Г, ап. 7; Ясен Андреев Калудов, София, бул.
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Евлоги Георгиев 83, ап. 9, срещу Любен Димитров
Ангелов, София, ул. Янко Забунов, бл. 48, вх. А,
ет. 4, ап. 12; Ралица Любенова Димитрова, София,
ул. Янко Забунов, бл. 48, вх. А, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 001091/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Фидел Христов Джоков чрез адвокат
Валентин Табаков, съдебен адрес, Пазарджик, ул.
Хан Крум 1; Районен съд, Пловдив, бул. Шести
септември 167, срещу Окръжен съд, Пловдив, бул.
Шести септември 167; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003665/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2006 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Иванка Михайлова Илчева чрез адвокат
Бойка Тоскова, Берковица, ул. Даме Груев 37; Елена
Константинова Лилова, гр. Вършец, област Монтана,
ул. Д-р Дамян Иванов 4; Победа Константинова
Михайлова, София, кв. Дървеница бл. 27, вх. Б,
ет. 3, ап. 17; Виолета Кирилова Илиева, София,
ж.к. Надежда 5, бл. 528, вх. А, ет. 2, ап. 4; Тодор
Димитров Йоцов, София, ж.к. Люлин 6, бл. 606,
вх. Д, ет. 1, ап. 87, срещу Денка Михайлова Илиева,
София, ул. Светлоструй, бл. 22, вх. А, ап. 8; Елена
Михайлова Димитрова, Враца, ул. Леонова 60, вх. Г,
ет. 9, ап. 123; Матей Стефанов Матев, София, ул.
Калиакра 29; Петър Стефанов Матев, София, ж.к.
Младост 1, бл. 30, вх. 1; Трифон Йорданов Кунев,
София, ул. Майор Ю. Гагарин 30, бл. 98, вх. Б, ет. 2,
ап. 16; Цветан Йорданов Кунев, София, бул. Цар
Освободител 29, вх. А; Анна Владиславова Тужарова, София, ул. Лидице 22, бл. 257, вх. А, ап. 3;
Асен Рене Шиндеров, София, ул. Цар Симеон 267,
бл. 123, вх. Г, ет. 8, ап. 90; Димитър Томов Томов,
Берковица, бл. Бор 1, ап. 11; Емануела Венциславова
Иванова, Берковица, бл. Бор 1, ап. 11; Иванка Рене
Шиндерова, София, бул. Мария-Луиза 108, вх. Б,
ет. 2, ап. 4; Мая Георгиева Владигерова, София,
бул. Александър Стамболийски 22, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Томислава Венциславова Петкова, Берковица,
бл. Бор 1, ап. 11; Анани Стоилов Ананиев, София,
ж.к. Младост 4, бл. 471, вх. В, ап. 74 .
Четвърто гражданско отделение, 003912/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2894/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от 8 СОУ „Васил Левски“, София, срещу
Ани Тодорова Димитрова, София, ж.к. Дървеница,
бл. 10, вх. Б, ет. 5, ап. 24Б.
Четвърто гражданско отделение, 001587/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 198/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Петър Георгиев Петров чрез служебно
назначен процесуален представител адвокат Томина
Томова, съдебен адрес Варна, ул. Шопен 10, ет. 2,
срещу Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 002599/2008
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4099/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Виденов Георгиев чрез
адвокат Диана Зулчева, съдебен адрес София, бул.
Ген. Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11; Елена Александрова
Георгиева чрез адвокат Диана Зулчева, съдебен
адрес: София, бул. Ген. Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11;
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Александър Александров Георгиев чрез адвокат
Диана Зулчева, съдебен адрес: София, бул. Ген.
Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11; Владимир Александров
Митев чрез адвокат Диана Зулчева, съдебен адрес:
София, бул. Ген. Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11, срещу
Биляна Николаева Белчева чрез адвокат Адриана
Кеворкян, съдебен адрес: София, ул. Борова гора 32.
Четвърто гражданско отделение, 001674/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 149/2009 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Монбат“ – АД, София, чрез адвокат
Володя Димитров, съдебен адрес: Монтана, ул.
Антим І, № 1, офис 3, срещу Никола Стефанов
Георгиев, Монтана, ул. Арда 42 .
НА 15.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003889/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2349/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лъчезар Димитров Минков чрез адвокат
Първан Русинов и адвокат Йова Георгиева, София,
ул. Ангел Кънчев 5 – съдебен адрес; Анжела Димитрова Минкова, София, кв. Красно село, ул.
Хризантема 8; Пенка Лазарова Котева чрез адвокат Светла Цветанова, София, бул. Васил Левски
48 – съдебен адрес; Надежда Стефанова Кръстева
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12Г; Татяна Стефанова Кръстева
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12Г, срещу Нели Стефанова Ботева
чрез адвокат Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12 Г – съдебен адрес; Столична община,
район „Средец“, София, ул. Московска 33; Министерство на финансите, София, ул. Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 004104/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1029/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
Бургас, ул. Царица Йоана 2, срещу Атанас Николов
Дросев, Бургас, ул. Оборище 65, ет. 3; Маргарита
Николова Дросева, Бургас, ул. Оборище 65, ет. 3;
„Монолит“ – ЕООД, Бургас, ул. Славянска 4.
Първо гражданско отделение, 002018/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Златка Александрова Велина, София,
ж.к. Хиподрума, бл. 144, вх. В, срещу Олга Кирилова
Шарова, София, ул. Будапеща 72; Мариана Иванова Маркова, София, бул. Пенчо Славейков, бл. 5,
вх. Б, ап. 31; Васил Костадинов Мицаков, София,
бул. Пенчо Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31, чрез
Мариана Маркова; Любомир Вертеров Мицаков,
София, бул. Пенчо Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31;
Александър Вертеров Мицаков, София, бул. Пенчо
Славейков, бл. 5, вх. Б, ап. 31; Светлана Николова
Мирска-Стоичкова, София, ул. Ангел Кънчев 32,
ап. 2; Владимир Александров Велин, София, ул.
Кавала, бл. 42, вх. В, ет. 4; Красимира Вълкова
Алтънова-Пачева, София, бул. Александър Стамболийски 44; Валентин Тодоров Ръсовски, София,
ул. Евлоги Георгиев 41, вх. Б; Геновева Игнатова
Ръсовска, София, ул. Евлоги Георгиев 41, вх. Б;
Валтер Стефанов Ръсовски, София, ж.к. Младост 2,
бл. 206, вх. 8, ет. 7, ап. 13; Райна Тодорова Велина,
София, ул. Милин камък 31; Снежана Йорданова
Михайлова, София, ул. Университетска 12, вх. А,
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ет. 1, ап. 3; Захари Господинов Господинов, София, ж.к. Хиподрума, бл. 18, вх. А, ет. 4; Христо
Стоянов Господинов, Смолян, ул. Родопи 59, вх. Б,
ет. 1, ап. 2; Олга Стоянова Господинова чрез майка
си Галина Цветанова Господинова, София, ж.к.
Хиподрума, бл. 18, вх. А, ет. 2; Галина Цветанова
Господинова, София, ж.к. Хиподрума, бл. 18, вх. А,
ет. 2; Венелин Любомиров Филчев, Самоков, ул.
Булаир 23; Крум Любомиров Филчев, София, кв.
Симеоново, ул. Митр. Парт. Зографски 2 № 13;
Мария Иванова Велина, Самоков, ул. Булаир 23;
Васил Петров Велин, Самоков, ул. Булаир 23; Анка
Петрова Велина, Самоков, ул. Булаир 23; Елена
Иванова Стефанова, София, ул. Любен Каравелов
65, ет. 2; Дечо Демирев Неделчев, София, ж.к. Овча
купел, бл. 421, вх. Д, ап. 134.
Първо гражданско отделение, 003974/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
702/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Кольо Ставриев Йорданов чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1, срещу
Павел Ставрев Йорданов, София, кв. Гевгелийски,
бл. 2, вх. Е, ап. 97; Любка Георгиева Йорданова,
София, ж.к. Дружба 1, бл. 47, вх. А, ет. 3, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 000544/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Стоянка Желева Иванова, Добрич, ж.к.
Дружба 13, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Костадин
Желев Желев чрез адвокат Десислава Ангелова,
Добрич, ул. Доктор К. Стоилов 6, вх. А ет. 2, офис
3 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 000578/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1689/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анка Кръстева Бакърджиева чрез
адвокат Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2;
Иван Кръстев Бакърджиев чрез адвокат Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; Веска Кръстева
Иванова чрез адвокат Маринова, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 2, срещу „Тонет“ – ООД, чрез адвокат
Дашина, София, ул. Христо Белчев 43.
Първо гражданско отделение, 000673/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2988/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Веселина Ботева Грънчарова-Челиева,
София, ул. Нишава, бл. 6-Б, вх. А, ет. 7, ап. 34;
Стефан Василев Челиев, София, ул. Нишава, бл. 6-Б,
вх. А, ет. 7, ап. 34, срещу Иван Пенков Иванов,
Златоград, ул. Ал. Стамболийски 182; Стефан Василев Бебенов, с. Брест, област Плевен, ул. Рила 5;
Недка Крумова Бебенова, с. Брест, област Плевен,
ул. Рила 5.
Първо гражданско отделение, 000775/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Полка Станкова Александрова чрез адвокат Георги Георгиев, София, ул. Христо Белчев
2 – съдебен адрес; Стефан Александров Ангелов
чрез адвокат Георги Георгиев, София, ул. Христо
Белчев 2 – съдебен адрес; Методи Груев Александров, София, ул. Христо Белчев 2 – съдебен адрес,
срещу Йордан Томов Константинов, София, ул.
Цар Асен 74, вх. А, ет. 4, ап. 27; Костадин Стаменов Димитров чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, 16 стая; Петър Стаменов Димитрова чрез
адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Валентин Боянов Караканов, с. Блажиево, област
Кюстендил; Надка Боянова Караканова, София,
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бул. Цар Борис Трети, бл. 124А, вх. А, ет. 1; Методи
Петров Методиев чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Емилия Петрова Георгиева
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Екатерина Александрова Заркова чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Йорданка
Павлова Дойнова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Вергиния Павлова Петрова
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Румен Димитров Трайков чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Симеон Руменов Трайков
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Димитър Руменов Трайков чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Димитър Петров Груев
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Кирил Петров Димитров чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Станка Борисова Димитрова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Борис Методиев Димитров чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Ирена Методиева Язъджиева чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Наталия Кирилова Томова чрез
адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Катерина Георгиева Сергиева чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Нели Александрова
Константинова чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Виолета Сергиева Томова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Асен
Любенов Константинов чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Анка Любенова Маслева
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Тодорка Асенова Томова чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Янка Димитрова Томова
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Димитър Тодоров Константинов чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Албена Тодорова Евтимова чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Иван Ценков Гатев, София, ж.к.
Овча купел 11, ул. 679; Ценко Иванов Гатев, София,
ж.к. Люлин, бл. 814, вх. Г, ап. 62; Жорж Иванов
Гатев, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1, стая
117; Христина Йорданова Йорданова чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Станислав
Райков Иванов чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Данаил Райков Иванов чрез ад
вокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Ботьо
Станкев Иванов чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Снежана Асенова Иванова чрез
адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Виолета Асенова Наумова чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Иванка Асенова Наумова
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Найден Иванов Начев чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Милка Иванова Теофилова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Дафинка Иванова Начева чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Красимир
Страхилов Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Веселин Георгиев Топалов
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Стания Павлова Начева чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Павел Богданов Начев
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Румяна Богданова Борисова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Сашо Асенов
Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Дарина Асенова Цветанова чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Георги Асенов
Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Васил Любомиров Начев чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Иван Лю-
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бомиров Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Борислав Любомиров Начев чрез
адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Юлиана Асенова Начева чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Иван Евтимов Начев
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Георги Илиев Ризов чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Петър Илиев Ризов чрез
адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Диана
Методиева Сотирова чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Марияна Методиева Попова
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Лиляна Николова Попова чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Кирил Николов Попов
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Райна Василева Данаилова чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Петър Василев Цветков
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая
16; Методи Боянов Савов чрез адвокат Димитрова,
Радомир, Сибанк, стая 16; Елена Боянова Шолева
чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16;
Цветанка Боянова Кадийска чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Александър Огнянов
Павлов чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Йордан Огнянов Павлов чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Иван Василев
Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир, Сибанк,
стая 16; Маргарита Борисова Начева чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16; Димитър
Павлов Начев чрез адвокат Димитрова, Радомир,
Сибанк, стая 16; Ставри Павлов Начев чрез адвокат
Димитрова, Радомир, Сибанк, стая 16.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002463/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4383/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Живка Йорданова Чорапинова, чрез
адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 10;
Катя Йорданова Николова, чрез адвокат Мирослав
Цветков, София, ул. 20 април 10; Виолета Иванова
Дедикова, чрез адвокат Мирослав Цветков, София,
ул. 20 април 10; Ивайло Николаев Дедиков, чрез
адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20 април
10; Даниела Николаева Дедикова, чрез адвокат Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 10; Цветанка
Стоянова Балина, чрез адвокат Мирослав Цветков,
София, ул. 20 април 10; Петрунка Стоилова Данаилова, чрез адвокат Мирослав Цветков, София, ул.
20 април 10; Васко Стоилов Балин, чрез адвокат
Мирослав Цветков, София, ул. 20 април 10, срещу
Юлия Томова Торбова, чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Три уши 2; Клара Томова Торбова,
чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Три уши
2; Констанца Иванова Кодова чрез адвокат Веселка
Маркова, София, бул. Македония 10, вх. 2, ап. 12.
Второ гражданско отделение, 004255/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Николай Димитров Костов, Враца, ул. Априлско
въстание 4а; Светла Василева Костова, Враца, ул.
Априлско въстание 4а, срещу Христо Димитров
Добринов, Враца, ул. Априлско въстание 4а; Наталия
Генова Минчева-Добринова, Враца, ул. Априлско
въстание 4а; Здравка Маркова Костова, Враца, ул.
Априлско въстание 4.
Второ гражданско отделение, 004406/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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231/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ниязи Ферад Рамадан, чрез адвокат Вера
Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров 1; Юммю Осман
Рамадан чрез адвокат Вера Сърбова, Асеновград,
ул. Вапцаров 1, срещу Бекир Масар Бекир чрез
адвокат Людмила Котрукова със съдебен адрес
Асеновград, ул. Изложение 13.
Второ гражданско отделение, 004755/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
119/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Гиргина Петкова Атанасова, чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 4, срещу
Иван Минков Тончев, чрез адвокат Асен Тотев
Радев, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 004831/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2717/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Столичен електротранспорт“ – ЕАД, София,
бул. Мария Луиза 193, срещу Борислав Алексиев
Врашков, чрез особен представител адвокат Кристина Ангелова Кръстева, София, ул. Цар Асен 7.
Второ гражданско отделение, 000343/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1232/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Здравка Стоянова Михайлова, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 7, вх. 1, ет. 4, ап. 11; Бисерка
Михайлова Лавришина, Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 7, вх. 1, ет. 4, ап. 11; Нели Михайлова Стоименова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 7, вх. 1,
ет. 4, ап. 11, срещу Продан Георгиев Ангелов, чрез
адвокат Росен Танев Димитров, Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Димо Манолов Дишев, чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер;
Ирина Манолова Павлова, чрез адвокат Росен Танев Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев
53, вх. Г, партер; Радка Георгиева Францова, чрез
адвокат Росен Танев Димитров, Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Георги Апостолов Георгиев, чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер;
Надежда Георгиева Грандева, чрез адвокат Росен
Танев Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев
53, вх. Г, партер.
Второ гражданско отделение, 000345/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Мюсюлманско настоятелство, с. Старцево, община Златоград; Мюсюлманско изповедание – София,
София, ул. Братя Миладинови 27, срещу „Елиас“ – ЕООД, Смолян, ул. Петър Берон 10.
Второ гражданско отделение, 000401/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1403/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Бонка Александрова Скорик чрез адвокат
Даринка Боева, София, Търговски дом, ет. 1, стая
106; Венета Александрова Гарабедян чрез адвокат
Даринка Боева, София, Търговски дом, ет. 1, стая
106, срещу Елена Андонова Костова чрез адвокат
Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б,
ет. 1, кантора 116; Димитър Илиев Тюлев чрез
адвокат Радина Йорданова, София, ул. Алабин 33,
вх. Б, ет. 1, кантора 116; Йорданка Андреева Бакрачева чрез адвокат Радина Йорданова, София, ул.
Алабин 33, вх. Б, ет. 1, кантора 116; Георги Андреев
Бакрачев чрез адвокат Радина Йорданова, София,
ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, кантора 116; Анна Богданова Богданова, Пловдив, ул. Разслатица 10, ет. 3,
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ап. 10; Роксана Богданова Димитрова, Пловдив, ул.
Стоян Михайловски 20; Анка Георгиева Милева,
гр. Царево, област Бургас, квартал Василико 41;
Владимир Милев Милев, гр. Царево, област Бургас,
квартал Василико 41; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 000449/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3225/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Любенов Стоянов чрез адвокат
Марин Иванов Йотов със съдебен адрес София, кв.
Лозенец, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9, срещу
Георги Николов Златарски чрез адвокат Раденовска,
София, ул. Хр. Ботев 35, ет. 3, ап. 1; Васил Николов
Златарски чрез Гинка Тодорова Степанова, София,
ж.к. Света Троица, бл. 328, вх. Б.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004989/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Община Бургас, ул. Александровска 26, срещу
ЕТ Симеон Тодоров Перчемлиев с фирма „Перчемлиев – Симеон Тодоров“ чрез адвокат Георги
Костов със съдебен адрес Бургас, ул. Отец Паисий
11, ет. 3 – Адв. дружество „Костов Стойков и Ко“;
Областен управител на област с административен
център Бургас със съдебен адрес Бургас, ул. Цар
Петър 1; държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.
Трето гражданско отделение, 005111/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
409/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от СОУ „Иван Вазов“, Благоевград, срещу Адриана Славчова Вълкова, София, ул. Иван
Михайлов 45, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 002420/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
352/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Община, Габрово, срещу Гроздан Стоянов
Стоянов, Габрово, ул. Баба Зара 6.
Трето гражданско отделение, 002700/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
138/2006 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Ангел Симеонов Гарджев, гр. Средец, ул.
В. Коларов 66, срещу ЕТ Демир Ангелов Вангелов
с фирма „Демир Вангелов“ чрез адвокат Детелина
Димова със съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 115, вх. Б, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 002800/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Еню Костов Пенков, с. Опанец, община Добрич;
Стефанка Георгиева Пенкова, с. Опанец, община
Добрич, срещу Софка Йорданова Димитрова, с.
Красен, община Добрич; Златка Георгиева Пенкова, с. Красен, област Добрич; Виолета Йорданова
Митева чрез адвокат Илка Минчева, гр. Генерал
Тошево, ул. Васил Априлов 6; Виолета Йорданова
Митева, Добрич, ул. Страхил войвода 16.
Трето гражданско отделение, 001476/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Кирилка Иванова Трифонова чрез адвокат Васил
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Найденов със съдебен адрес Плевен, ул. Бъкстон
1, ет. 4, офис 5, срещу Николай Илиев Трифонов,
Плевен, ул. Вардар 3, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 001888/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2009 по описа на Камара на ЧСИ, подадена от
Величко Антонов Апостолов – частен съдебен
изпълнител, Пловдив, ул. Ст. Веркович 8/10, ет. 1,
офис 1, срещу Камарата на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002989/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
531/2007 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Металснаб АС“ – АД, Горна
Оряховица, пл. Георги Измирлиев 4, ет. 11, срещу
ЕТ Стоян Савов Шопов с фирма „Шопов – Стоян
Шопов“, гр. Елена, ул. Крайбрежна 5, и трето лице
Община Елена, гр. Елена.
Четвърто гражданско отделение, 003583/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3153/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Никола Вълков Марудински чрез адвокат
Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3,
ет. 4, офис 3; Неделчо Тодоров Кацаров чрез адвокат
Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3,
ет. 4, офис 3; Васил Тодоров Кацаров чрез адвокат
Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3,
ет. 4, офис 3; Гергана Йорданова Петковска чрез
адвокат Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3,
ет. 4, офис 3; Катя Йорданова Зайкова чрез адвокат
Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович 3, ет. 4, офис
3, срещу Елена Атанасова Искилиева със съдебен
адрес Пловдив, ул. Йоаким Груев 39, ет. 1 – адвокат
Стоян Илиев.
Четвърто гражданско отделение, 000403/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3712/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Владимиров Иванов чрез адвокат
Радослав Цветков, София, ул. Позитано 14, ет. 1,
к-ра 8; Мария Енева Иванова чрез адвокат Радослав
Цветков, София, ул. Позитано 14, ет. 1, к-ра 8, срещу
държавата чрез министъра на финансите, София,
ул. Раковски 102.
Четвърто гражданско отделение, 000824/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1556/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от „Чисти климатични помещения инженеринг“ – АД, чрез адвокат Вълчо Вълчев, Стара
Загора, хотел „Верея“ стая 308; Спас Николов Узунов чрез адвокат Валерия Кирилова, Стара Загора,
ул. К. Ганчев 64, стая 14; Мариян Николов Узунов
чрез адвокат Валерия Кирилова, Стара Загора, ул.
К. Ганчев 64, стая 14, срещу Донка Колева Узунова, Стара Загора, ул. арх. Христо Димов 24, вх. 0,
ет. 8, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 000876/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 242/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Людмила Петрова Тренчева, Петрич,
ж.к. Цар Самуил бл. 31, вх. А, ет. 2, ап. 6, срещу
„Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43.
Четвърто гражданско отделение, 000935/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3874/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иванка Христова Златарска, София, кв.
Горубляне, ул. Околовръстен път 10, срещу Дружество „SOS – детски селища в България“, София,
ул. Паскал Тодоров 8А.
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Четвърто гражданско отделение, 001535/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мария Николаева Желева със съдебен адрес
София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, кантора 116 – адвокат Радина Йорданова, срещу Симеон Георгиев
Димов със съдебен адрес София, ул. Хр. Белчев 2,
ет. 3, офис 17 – адвокат Станчева, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000431/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Спортс пропърти мениджмънт“ – АД,
с предишно наименование (ПФК „Нафтекс“ – АД),
чрез адвокат Керка Богоева, Бургас, ул. Александровска; „Спортс пропърти мениджмънт“ – АД, с
предишно наименование (ПФК „Нафтекс“ – АД),
Бургас, к. с. Лазур, спортен комплекс „Лазур“;
Христо Божинов Порточанов чрез адвокат Марин
Богдев, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1
Първо търговско отделение, 000546/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 990/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от Петър Каменов Каменов, Берковица, ул. Николаевска
92А, срещу „Каменов и СО“ – КДА, Кюстендил,
бул. Цар Освободител 35, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо търговско отделение, 000554/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1474/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52А; „Ел Би сервиз
2000“ – ООД, чрез адвокат Красимир Мазгалов,
София, бул. Васил Левски 82, вх. В, ет. 1, ап. 3
Първо търговско отделение, 000643/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
427/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Нова Плама“ – АД, в несъстоятелност,
със синдици Валентин Георгиев, Веселин Банков и
Цветав Банков, чрез адвокат Огнян Лазаров, Плевен, ул. Св. Св. Кирил и Методий 18, офис 7, срещу
Агенцията за държавни вземания, София, ул. Г. С.
Раковски 47, и трето лице Национална агенция по
приходите, София, бул. Дондуков 52; ТД на НАП,
Плевен, ул. Дойран 43, ет. 3, стая 303.
НА 16.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000088/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1227/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Донка Станева Кирова чрез адвокат Минчева, гр.
Генерал Тошево, област Добрич, ул. Васил Априлов
6, срещу Стефан Станев Костадинов чрез адвокат
Кадикянов, Добрич, ул. Генерал Киселев 3А, партер;
Станка Желева Костадинова, Добрич, ж.к. Христо
Ботев, бл. 8, вх. А, ап. 14; Злата Станева Вълева, с.
Росица, община Добрич; Йордан Данаилов Русков,
Добрич, ж.к. Строител, бл. 71, вх. Г, ет. 2, ап. 5;
Момчо Данаилов Русков, Добрич, ул. Хан Тервел,
бл. 194, ет. 7, ап. 25; Тодорка Станева Димитрова,
гр. Генерал Тошево, ул. Гаврил Генов 15.
Първо гражданско отделение, 000559/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1848/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Кичка Николова Христова чрез адвокат Ташев,
Варна, бул. Владислав 10, срещу Общинска служба
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„Земеделие“ – Аксаково, гр. Аксаково, област Вар
на; Община Аксаково, гр. Аксаково, област Варна,
ул. Георги Петлешев 58 Б.
Първо гражданско отделение, 000869/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1407/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Свобода Илиева Стоянова чрез адвокат
Аспарухова, Варна, ул. Генерал Столипин 7, ет. 1,
срещу Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. Георги
Петлешев 58Б; Общинска служба по земеделие гр.
Аксаково, област Варна.
Първо гра ж данско отделение, 0 02942/20 08
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1078/2007 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Българска телекомуникационна компания“ – АД, Русе, пл. Средец 1, ет. 6; „Български
пощи“ – ЕАД, чрез адвокат Иванова, Русе, ул.
Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу Община гр. Борово,
област Русе.
Първо гражданско отделение, 000199/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
419/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Атанас Петров Гочев чрез адвокат Бойчев,
Димитровград, ул. Раковски 13, срещу Община
Димитровград, Димитровград; Мария Маринова
Димитрова, Хасково, ул. Гоце Делчев 2 – 4, вх. Б,
ап. 4; Ангел Маринов Ангелов, с. Горски извор,
област Хасково.
Първо гражданско отделение, 000399/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1623/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Параскева Георгиева Божанова чрез адвокат
Славова, Варна, ул. Драган Цанков 2, срещу Мария
Панчева Наумова, Варна, ж.к. Трошево, бл. 36,
ет. 7, ап. 18; Здравко Наумов Неделчев, Варна,
ж.к. Възраждане, бл. 22, вх. 1, ет. 10, ап. 58; Пет
ко Кирилов Тодоров, Варна, ул. Кокиче 9, ап. 14;
Кирил Петков Тодоров, Варна, ул. Кокиче 9, ап. 14;
Марияна Петкова Неделчева чрез адвокат Ралчев,
Варна, ул. Александър Дякович 45; Димитричка
Божилова Иванова, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 5, вх. 5, ет. 4, ап. 52; Евдокия Божилова
Михнева, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 302,
вх. 8, ет. 3, ап. 12; Георги Славов Георгиев, гр. Дол
ни Чифлик, област Варна, ул. Русе 12; Параскева
Славова Янева, с. Рудник, област Варна; Койка
Славова Стоилова, с. Маджерито, област Стара
Загора; Слави Неделчев Славов, с. Дюлино, област
Варна; Надежда Неделчева Георгиева, с. Пчелник,
област Варна.
Първо гражданско отделение, 000483/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стефанка Йорданова Тодорова чрез адвокат
Балиева, София, кв. Казичене, Северна промишлена
зона, ул. Индустриална 3, срещу Павел Йорданов
Павлов чрез адвокат Боева, София, ул. Алабин
33, ап. 106.
Първо гражданско отделение, 000596/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
742/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Георги Василев Връбчев чрез адвокат Вълканова,
Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2; Яни Димитров Янев
чрез адвокат Вълканова, Бургас, ул. Пиротска 11,
ет. 2; Димитър Андонов Янев чрез адвокат Вълканова, Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу Община
Айтос, Айтос, ул. Цар Освободител 3.
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Първо гражданско отделение, 000615/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
884/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община Благоевград чрез адвокат
Юсева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19,
ет. 1, срещу Катерина Атанасова Папукчиева чрез
адвокат Цаков, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 22, вх. А, ет. 2, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 000753/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
572/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД,
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, срещу Стефан Петров
Синигеров, Котел, ул. Изворска 1; Антон Петров
Синигеров, Павликени, ул. Методи Стефанов 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003507/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
729/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул.
Шести септември 9, ап. 12, срещу Иванка Костова
Колева, Сливен, ул. Железни врата 12А, и страна
Община Сливен.
Трето гражданско отделение, 003868/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1329/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София,
ул. Цар Симеон 330, срещу „Рем и Тех“ – ООД,
чрез адвокат Д. Деевска, съдебен адрес София, ул.
Алабин 42, ет. 3; Държавна комисия по енергийно
и водно регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.
Трето гражданско отделение, 004247/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2973/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Косьо Георгиев Джелебов, София,
бул. Димитър Петков 15Б, ет. 21, ателие 5; Косьо
Георгиев Джелебов чрез адвокат Силвия Христова,
съдебен адрес, София, ул. Триадица 6, кантора 309,
срещу Йорданка Обрешкова Панайотова, Варна,
ж.к. Чайка, бл. 42, ет. 12, ап. 47.
Трето гражданско отделение, 000003/2009 по
описа на трето гражданско отделение, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 491/2008 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Валентин
Георгиев Върбанов, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 7, вх. 2, ет. 3, ап. 23; Валентин Георгиев
Върбанов, чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна,
ул. Асен Златаров, 3; Иванка Георгиева Костадинова, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 10,
вх. 3, ет. 4, ап. 30, срещу „Дяян“ – ООД, представлявано от Милко Петров Александров, Варна, ул.
Железни врата, бл. 27, ап. 14; „Дяян – М“ – ООД,
представлявано от Милко Георгиев Пенчев, Варна,
ул. Железни врата, бл. 27, ап. 14.
Трето гражданско отделение, 000366/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Гинка Митева Мартинова, Ямбол, ул. Раковски
34А, вх. А, ап. 43; Никола Андонов Мартинов, Ямбол, ул. Раковски 34А, вх. А, ап. 43, ет. 1; Светлана
Михайлова Мартинова чрез адвокат Д. Димитрова,
съдебен адрес Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, кантора
306, срещу Андон Николов Мартинов, Ямбол, ул.
Раковски 34, вх. А, ап. 43.
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Трето гражданско отделение, 000397/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
978/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община – Кресна, Кресна, срещу Лозанка Кирилова Тодорова, Кресна, ул. Струма 19.
Трето гражданско отделение, 000772/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Васил Владимиров Веселинов, с. Грамаждано, община Кюстендил, срещу „Мини Бобов
дол“ – ЕАД, гр. Бобов дол; „Колош БД“ – ЕООД
(в ликвидация), гр. Бобов дол, област Кюстендил.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 005214/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1451/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Инкомс – Иенто“ – ООД, Благоевград, ул. Покровнишко шосе 2, срещу Любен Стоицов Георгиев, Благоевград, ул. Полковник Димов
3А, чрез адвокат Григорова; Надежда Стоицова
Карабельова, Благоевград, ул. Полковник Димов
3А, чрез адвокат Григорова; Димитрина Стоицова
Крушевска, Благоевград, ул. Полковник Димов 3А,
чрез адвокат Григорова; Гюргя Борисова Иванова,
Благоевград, ул. Полковник Димов 3А, чрез адвокат
Григорова; Стойчо Иванов Иванов, Благоевград,
ул. Полковник Димов 3А, чрез адвокат Григорова;
Соня Иванова Митева, Благоевград, ул. Полковник
Димов 3А, чрез адвокат Григорова.
Четвърто гражданско отделение, 002796/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1619/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Иринка Петрова Петрова чрез адвокат Ирена
Андреева, Варна, ул. Н. Бозвели 13, ап. 8, срещу
Станка Георгиева Янчева, Варна, ул. Двадесет и
седми юли 60, чрез адвокат Митева; Ивайло Илиев
Илиев, Варна, ул. Двадесет и седми юли 60, чрез
адвокат Митева; Галина Николова Димова, Варна,
ул. Двадесет и седми юли 60, чрез адвокат Митева;
Димо Василев Димов, Варна, ул. Двадесет и седми
юли 60, чрез адвокат Митева.
Четвърто гражданско отделение, 004468/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Юлиян Максимов Юлиянов, с. Синдел, област
Варна, срещу Тихомира Иванова Петрова, с. Царев
ци, област Варна, и контролираща страна Дирекция
„Социално подпомагане“, гр. Долни Чифлик, област
Варна; Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000229/2009
по описа на четвърто гражданско отделение, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Кметство – с. Жельо войвода, община
Сливен, срещу Йорданка Димитрова Кънева, с.
Жельо войвода, община Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 000025/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Кенет Майкъл Лефковиц като законен
представител на малолетния Алекс Джей Кенет
Лефковиц, София, ул. Кишинев 17, ап. 12; Галина
Димитрова Събева-Лефковиц като законен предста-
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вител на малолетния Алекс Джей Кенет Лефковиц,
София, ул. Кишинев 17, ап. 12, срещу Столична
Община, София, ул. Московска 33, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000038/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
324/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Стефан Михайлов Костов със съдебен адрес
Добрич, ул. Независимост 5, ет. 3, стая 309, чрез
адвокат Галева, срещу Добруджански земеделски
институт, гр. Генерал Тошево.
Четвърто гражданско отделение, 000075/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1494/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Чефин България“ – ЕООД със съдебен
адрес гр. София, ул. Лайош Кошут 22, ет. 1, ап. 2,
чрез адвокат Великов и адвокат Рашков, срещу
Димитър Иванов Малчев, София, ж.к. Дружба 1,
бл. 73, вх. Г, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 000844/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Рене Тодорова Семерджиева, гр. Смолян, кв.
Райково, ул. Родопи 11, срещу Целодневна детска
градина „Русалка“, с. Търън, област Смолян.
Четвърто гражданско отделение, 001426/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
770/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Петко Георгиев Петков, София, кв. Симеоново,
ул. Витошки езера 40; Христо Филипов Костов чрез
адвокат Попова, София, Търговски дом, стая 145,
срещу Арахангел Георгиев Димитров, София, кв.
Симеоново, ул. Витошки езера 40.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000543/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3114/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Димитров Павлов, чрез адвокат
Албена Седефчева с адрес София, ул. Цар Асен 2Б,
срещу ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“, София,
ул. Г. Бенковски 3, и трето лице ЗПАД „Булстрад“,
София, ул. Позитано 5; ЗАД „Армеец“, София, ул.
Гурко 21.
Второ търговско отделение, 000648/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1075/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от ОАО „Нижнекамскишина“ чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25, срещу
„Нира“ – ЕООД, Варна, бул. Княз Борис І № 72.
Второ търговско отделение, 000959/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 402/2009
по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново, ул. П. Яворов 30;
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД,
гр. Велико Търново, чрез адвокат Лиляна Златкова
Владова, Велико Търново, ул. България 1, срещу
„Ксена“ – ЕООД, Велико Търново, ул. Никола
Габровски 11, ап. 9.
Второ търговско отделение, 001010/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
758/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Е. ОН България Продажби“ – АД, Варна, ул.
Оборище 13А, срещу Костадин Великов Великов
чрез адвокат Мариета Иванова, Варна, ул. Генерал
Столетов 83, ет. 4, ап. 5.
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НА 17.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000773/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3622/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стефанка Любомирова Кръстева, София,
ж.к. Зона Б-5, бл. 5, вх. А, ет. 9, ап. 40, срещу
Столична община, район „Възраждане“, София,
бул. Ал. Стамболийски 62 – 64; Пенка Иванова
Каменова чрез адвокат С. Савов, София, ул. Ген.
Паренсов 51; Иван Недялков Спасов чрез адвокат
С. Савов, София, ул. Ген. Паренсов 51; Недялко
Спасов Ташев чрез адвокат С. Савов, София, ул.
Ген. Паренсов 51; Елена Енчева Тонева чрез адвокат С. Савов, София, ул. Ген. Паренсов 51; Славчо
Димитров Цветански чрез адвокат С. Савов, София,
ул. Ген. Паренсов 51; Роза Михайлова Цветанска
чрез адвокат С. Савов, София, ул. Ген. Паренсов
51; Руско Костов Кръстев чрез адвокат С. Савов,
София, ул. Ген. Паренсов 51.
Първо гражданско отделение, 000004/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
724/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ангел Илиев Янев, гр. Гоце Делчев, ул.
Серес 15; Димитър Илиев Янев, гр. Гоце Делчев,
ул. Серес 15, срещу ТПК „Пирин“, гр. Гоце Делчев,
ул. Серес 15.
Първо гражданско отделение, 000010/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Елена Илиева Мутафова чрез адвокат Дякова,
Варна, ул. Васил Априлов 8, партер; Радка Илиева Мутафова чрез адвокат Биляна Дякова, Варна,
ул. В. Априлов 8; Горанка Андреева Петкова чрез
адвокат Биляна Дякова, Варна, ул. В. Априлов
8; Петър Ненов Илиев чрез адвокат Б. Дякова,
Варна, ул. В. Априлов 8; Дарина Ненова Христова
чрез адвокат Б. Дякова, Варна, ул. В. Априлов 8;
Стоянка Ганчева Няголова чрез адвокат Б. Дякова,
Варна, ул. В. Априлов 8; Владимир Петров Няголов
чрез адвокат Б. Дякова, Варна, ул. В. Априлов 8;
Екатерина Миролюбова Шалева чрез адвокат Б.
Дякова, Варна, ул. В. Априлов 8, партер, срещу
Ангел Иванов Ангелов чрез адвокат Б. Дякова,
Варна, ул. В. Априлов 8, партер; Корнелия Христова Няголова чрез адвокат Б. Дякова, Варна, ул. В.
Априлов 8; Иванка Иванова Ангелова чрез адвокат
Б. Дякова, Варна, ул. Васил Априлов 8; Община
Дългопол, гр. Дългопол, област Варна; Общинска
служба земеделие и гори – офис Дългопол, Провадия, област Варна.
Първо гражданско отделение, 000089/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1777/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от РПК „Младост“ чрез адвокат Емилия
Янакиева, София, бул. Витоша 1 А, вх. В, кантора
248, срещу Столична община, район „Младост“,
София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 000257/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2006 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Медия Юсеин Али чрез адвокат Т. Ванкова, Хасково, ул. В. Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Айлин
Али Енвер чрез адвокат Митко Пеев, Хасково, ул.
Преслав 24, ет. 2, офис 3; Елин Алексиев Евтимов
чрез адвокат Митко Пеев, Хасково, ул. Преслав 24,
ет. 2, офис 3, срещу Ганиме Юсеин Шакир, Хасково,
ул. Недялка Симеонова 1; Фахри Салиф Шакир,
Хасково, ул. Недялка Симеонова 1.
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Първо гражданско отделение, 000356/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
652/2005 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Мирослава Василева Микаелян чрез адвокат
Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10;
Митра Янкова Узунова чрез адвокат Сираков,
Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10; Любляна
Петрова Боржукова чрез адвокат Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10, срещу Николай Димитров Чолаков чрез адвокат Печилкова,
Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34;
Димчо Петров Бечков, Стара Загора, ул. Петър
Парчевич 37, ет. 4, ап. 12; Вяра Николова Дичева,
Пловдив, ул. Преслав 17; Георги Данчев Георгиев,
Кърджали, ул. Рила 3; Димитър Дичев Чолаков,
Пловдив, ул. Крали Марко 18; Димо Петков Димов, Стара Загора, ул. Петър Парчевич 37, ет. 4,
ап. 12; Добрина Димитрова Проданова, Пловдив,
ул. Филип Македонски 94; Евдокия Костадинова
Касабова, Кърджали, бл. Странджа, вх. Б, ет. 4,
ап. 17; Златка Анкова Момчева, Кърджали, ул.
Сан Стефано, бл. Пощенец; Иванка Тодорова
Шишманова, Пловдив, бул. Руски 95, ет. 2, ап. 3;
Ирина Василева Георгиева, София, ул. Шейново
5; Йорданка Янкова Георгиева, Кърджали, бул.
България, бл. 90, ап. 16; Кина Маркова Вълчева,
Пловдив, ул. Хеброс 2; Кина Тодорова Христова,
Пловдив, ул. Орфей 5, ет. 3, ап. 7; Магдалина
Матеева Кавгазова, Пловдив, ул. Родопи 64, ет. 1,
ап. 1; Маргарита Данчева Димитрова, Кърджали,
бл. Рила 3, вх. А; Мариана Иванова Парцунева,
Пловдив, ул. Родопи 64, еп. 1, ап. 1; Мария Данчева Делчева, Пловдив, ул. Родопи 70, вх. В, ет. 3;
Мария Димитрова Барева, с. Царимир, област
Пловдив; Мария Михайлова Апостолова, Пловдив,
ул. Яко Доросиев 18; Мария Николова Белчилова,
Пловдив, ул. Преслав 17; Мария Янкова Дичкова,
Момчилград, ул. Иван Вазов 12; Методи Николов
Методиев, Пловдив, Първи район – Централен,
ул. Авксентий Велешки 54 а; Невена Георгиева
Бечкова, Пловдив, ул. Хъшовска 6; Невена Йорданова Христова, Пловдив, бул. Мария-Луиза 30;
Петя Георгиева Димитрова, Пловдив, ул. Младежка
32; Румен Петров Дичев, Асеновград, ул. Оборище
43; Тодорка Михайлова Джамбова, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен ІІ № 37; Тодорка Николова Кулова,
Пловдив, ул. Преслав 17; Христо Тодоров Карапетков, Пловдив, ул. Хеброс 2; Атанас Михайлов
Джабаров, Пловдив, ул. Младежка 32, вх. А, ап. 4,
ет. 2; Верджиния Янкова Янковска чрез адвокат
Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10;
Георги Ангелов Яневски, Пловдив, ул. Презвитер
Козма 20; Димо Чилов Караиванов, Смолян, кв.
Устово, ул. Атанас Беров, бл. 4, ап. 5, вх. А, ет. 1;
Добрина Петкова Симанова, Стара Загора, ул.
Стефан Стамболов 43, ет. 2, ап. 3 или ул. Млада
гвардия 14; Елена Иванова Данчева, Пловдив, ул.
Балчик 3; Калина Атанасова Стоянова, Пловдив,
ул. Преслав 17; Мария Тодорова Иванова чрез
адвокат Сираков, Смолян, бул. България 3, ет. 1,
ап. 10; Никола Чилов Караиванов, с. Славейно,
област Смолян; Методи Николов Методиев, Пловдив, Първи район – Централен, ул. Авкс. Велешки
54; Тодорка Николова Методиева, Пловдив, Първи
район – Централен, ул. Авкс. Велешки 54А; Никола
Тодоров Насташов чрез адвокат Сираков, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10; Славо Чилов Караиванов, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 20, вх. А, ет. 7,
ап. 31; Теодорка Методиева Николова, Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 54А; Чило Николов Караиванов, с. Славейно, област Смолян.
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Първо гражданско отделение, 000362/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Пейка Тодорова Стоянова чрез адвокат Ивайло
Първанов, Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, Долни Чифлик, област Варна; Община гр. Долни Чифлик,
област Варна, ул. Тича 1.
Първо гражданско отделение, 000508/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Национална ветеринарномедецинска
служба чрез адвокат Росев Владев, София, бул. Пенчо
Славейков 15 А, срещу „Тим – Лесогруп“ – ЕООД,
гр. Омуртаг, ул. Княз Батенберг 2.
Първо гражданско отделение, 000871/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
389/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Иванка Йорданова Вукова чрез адвокат Веселин
Ангелов, София, бул. Витоша 1, ет. 1, ап. 152, Търговски дом, срещу Общинска служба „Земеделие и
гори“, Божурище, ул. Европа 85; Община Божурище,
бул. Европа 85.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000132/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1267/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Павел Христов Аврамов чрез адвокат
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Лидия Иванова Ахчийска чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Димитър Христов
Николов чрез адвокат Мазнева, София, ул. Шести
септември 12, ет. 2, срещу Столична община, район
„Оборище“, София, ул. Московска 33; Министерство
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Кирил и Методий 17 – 19; Министерство
на финансите, София, ул. Раковски 102.
Второ гражданско отделение, 000238/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1932/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Младенова Накова чрез
адвокат Кузманов, София, ул. Алабин 33, вх. А,
ет. 3, стая 325; Иван Младенов Недков чрез адвокат
Кузманов, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, стая
325, срещу Елица Стоянова Стоянова, София, кв.
Горна баня, ул. Отдих 4, и трето лице Столична
община, София, ул. Московска 33; Йордан Стоянов Недков, София, кв. Горна баня, ул. Отдих 4;
Еленка Стоянова Недкова, София, кв. Горна баня,
ул. Отдих 4.
Второ гражданско отделение, 000505/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
449/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Султанка Господинова Йорданова чрез адвокат
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, срещу
Общинска служба „Земеделие“, Варна, бул. Осми
приморски полк 110; Община Варна, бул. Осми
приморски полк 43.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003681/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Георги Борисов Каббе, София,
ж.к. Младост, бл. 371, вх. А, ет. 18, ап. 108, срещу
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, ул. Т. Търновски 2.
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Трето гражданско отделение, 005032/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иван Владимиров Стефанов чрез адвокат
Д. Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б, партер;
Невенка Стефанова Венкова чрез адвокат Д. Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б, партер; Стефан
Владимиров Стефанов чрез адвокат Д. Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б, партер; Евросинка
Борисова Ангелкова чрез адвокат Д. Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б, партер; Виолетка Димкова Ангелова чрез адвокат Д. Георгиева, София,
ул. Цар Асен 9Б, партер; Борислав Димков Стефанов чрез адвокат Д. Георгиева, София, ул. Цар
Асен 9Б, партер; Георги Боянов Стефанов чрез
адвокат Д. Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б,
партер; Митко Асенов Стефанов чрез адвокат Д.
Георгиева, София, ул. Цар Асен 9Б, партер; Зора
Николова Никитова чрез адвокат Д. Георгиева,
София, ул. Цар Асен 9Б, партер; Виолетка Николова Стефанова чрез адвокат Д. Георгиева, София,
ул. Цар Асен 9Б, партер, срещу Общината служба
„Земеделие и гори“ – Овча купел, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136 В; Столична община, София, ул.
Московска 33.
Трето гражданско отделение, 005342/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1007/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хеброс Винпром“ – АД, чрез адвокат И. Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2,
ет. 3, срещу Йорданка Трайкова Тахтакова чрез
адвокат Л. Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов
12Б, ет. 4; Община гр. Септември, ул. Александър
Стамболийски 37А.
Трето гражданско отделение, 000646/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1010/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Совбулкооп“ – АД, чрез адвокат А.
Джамбазов, София, ул. Йоан Екзарх 13, ап. 21;
Министерство на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000109/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1009/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Иван Ценов Гергов със съдебен адрес Бургас,
ул. Трайко Китанчев 57, ет. 2 – адвокат Марин
Стефанов; Иван Ценов Гергов, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 151, вх. А, ет. 5, ап. 9; Весела Михайлова
Вълкова чрез адвокат Магдалена Плугчиева, София,
бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 415, срещу Петър
Христов Петров чрез адвокат Константин Райков,
Бургас, ул. Александър Велики № 37А, ет. 2, ап. 3;
Стела Микова Гергова, София, ж.к. Гоце Делчев
бл. 151, вх. А, ет. 5, ап. 9; „Амигос – 3“ – ООД,
с. Равда, община Несебър, област Бургас – особен
представител адвокат Кирчо Кирилов.
Четвърто гражданско отделение, 000166/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Кроношпан България“ – ЕООД, чрез адвокат
Петя Владикова, Бургас, к-с Славейков, бл. 126А,
втори офисен етаж, офиси 6 и 7, срещу Станко Михов Гърненков чрез адвокат Тортоланова, Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 20, ет. 2; а) Станко Михов
Гърненков, Бургас, ул. Батак 11.
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Четвърто гражданско отделение, 000185/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 381/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Областна дирекция
„Полиция“, Русе, бул. Ген. Скобелев 49, срещу Неделчо Славов Дерменджиев със съдебен адрес Русе,
ул. Бистрица 4, вх. В – адвокат Пламен Георгиев.
Четвърто гражданско отделение, 000719/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
632/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Грозьо Стоилов Христов, Стара
Загора, кв. Три чучура, бл. 52, ап. 22; а) Грозьо
Стоилов Христов със съдебен адрес, Стара Загора,
бул. Методи Кусев 42, адвокат Петя Калайджиева;
Рудник „Трояново – 3“, с. Медникарово, клон на
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, с. Медникарово, област Стара Загора; а) „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, област Стара Загора,
бул. Георги Димитров 13, срещу и трето лице
„Ремотекс – Крио“ – ООД, Раднево, област Стара
Загора, ул. Заводства 1; „Ремотекс – Крио“ – ООД,
Раднево, чрез адвокат Пенка Славова Георгиева,
Стара Загора, област Стара Загора, ул. Св. Княз
Борис І № 98, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 000807/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Биляна Цветанова Тропанкова със
съдебен адрес София, ул. Генерал Паренсов 22Б,
ет. 2, ап. 13 – адвокат Светлана Дойчева и адвокат
Десислава Кадин, срещу Иван Георгиев Тропанков,
гр. Гоце Делчев, ул. Енос 7, вх. А, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“, гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. Солун 20.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000538/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1663/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Синаница – МС“ – ООД, чрез адвокат
Александър Ангелов, София, ул. Славянска 35, ет. 2,
срещу „Синаница ВВ“ – АД, гр. Сандански, ул.
Околовръстно шосе 1; „Синаница ВВ“ – АД, чрез
адвокат Атанас Махлелиев, София, ул. Позитано
3, ет. 1, офис 4.
Второ търговско отделение, 000585/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1268/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „УДГ – груп“ – ООД, София, ж.к.
Надежда, бл. 332, вх. Е, ап. 133, срещу „Рико консулт“ – ЕООД, Смолян, бул. България 15.
Второ търговско отделение, 000690/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2020/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Георгиев Личев, чрез адвокат
Иван Минков, София, бул. Христо Смирненски 14,
срещу Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД,
София, бул. Витоша 17, и трето лице Международна
застрахователна компания „Европа“ – АД, София,
ул. Узунджовска 16, ет. 3.
Второ търговско отделение, 000693/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1356/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Елфарма“ – АД, София, ул. Илиенско
шосе 16; „Юпи фарм“ – ЕООД (в несъстоятелност),
със синдик Йордан Савов Тодоров, София, ж.к. Гео
Милев, ул. Постоянство 1, бл. 1, вх. А, ап. 6, срещу
„Лион“ – ЕООД, София, ул. Кресна 6.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000203/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
690/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Мария Сотирова Запрянова чрез адвокат Георгиева, Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
Първи 98, ап. 6, срещу Златка Желева Бъчварова
чрез адвокат Йорданова, Стара Загора, ул. Кольо
Ганчев 64; Митко Желев Митев чрез адвокат Антонова, Стара Загора, ул. Васил Левски 75.
Първо гражданско отделение, 004864/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
123/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Роселина Тянкова Маразова, Хасково, ул.
Екзарх Йосиф 27, срещу Делчо Георгиев Добрев,
Хасково, ул. Генерал Гурко 13.
Първо гражданско отделение, 005265/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
636/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Величка Рангелова Маркова, Пазарджик,
ул. Веслец 26; Величка Рангелова Маркова чрез
адвокат Шопов, Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 15
А, ет. 2, срещу СОУ „Димитър Гачев“, Пазарджик.
Първо гражданско отделение, 004395/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Антон Димитров Кънчев, Сливен, бул. Христо
Ботев, бл. 25- Е- 5; Антон Димитров Кънчев чрез
адвокат Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12, срещу Пенка Йорданова Ботушева чрез адвокат
Рафаилов, Сливен, бул. Владислав Очков 33; Йордан
Георгиев Ботушев чрез адвокат Рафаилов, Сливен,
бул. Панайот Хитов 35; Стефко Георгиев Ботушев
чрез адвокат Рафаилов, Сливен, ул. Владислав
Очков 33; Радостинка Георгиев Грънчарова чрез
адвокат Колева, Сливен, ул. Плевен 2, вх. А, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 000485/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Елена Петрова Иванова, Видин, ж.к. Химик,
бл. 25, вх. В, ап. 8, срещу Валентин Петров Божинов, с. Извор, област Видин.
Първо гражданско отделение, 000625/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
769/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Петя Желязкова Николова чрез адвокат Николова, София, бул. Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16;
Николай Христов Николов чрез адвокат Николова,
София, бул. Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16, срещу
Кирил Иванов Иванов, Бургас, ул. Княз Борис
Първи 79; Светлана Василева Иванова, Бургас, ул.
Княз Борис Първи 79; Данчо Стоянов Дачев чрез
адвокат Костов, Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3;
Тина Христова Дачева чрез адвокат Костов, Бургас,
ул. Отец Паисий 11, ет. 3; Христо Марков Николов
чрез адвокат Костов, Бургас, ул. Отец Паисий 11,
ет. 3; Петя Желязкова Николова чрез адвокат Христова, София, бул. Васил Левски 72, ет. 3, ап. 16.
Първо гражданско отделение, 000722/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3243/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Борис Димитров Тодоров чрез адвокат
Венев, София, ул. Йордан Йовков, бл. 9, вх. А,
ап. 3; Димитър Борисов Тодоров чрез адвокат Ве-
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нев, София, ул. Йордан Йовков, бл. 9, вх. А, ап. 3,
срещу Русанка Янкова Атанасова чрез адвокат
Боева, София, Търговски дом, ет. 1, кантора 106.
Първо гражданско отделение, 001157/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул.
Шести септември 9, ап. 12, срещу Пена Димитрова
Недкова, Сливен, ул. Владислав Очков 15; Мария
Стоянова Костова, Сливен, ул. Владислав Очков 15;
Иван Стоянов Иванов, Сливен, ж.к. Стоян Заимов,
бл. 84, вх. Б, ет. 6, ап. 16.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000831/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2168/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Трифон Борисов Младенов чрез адвокат
Благовеста Ганчева, Варна, ул. Ангел Кънчев 10,
срещу Марийка Неделчева Кибритева чрез адвокат
Светослав Златев Йорданов, Варна, ул. Трепетлика,
бл. 1, ет. 4, ап. 13; Зоя Трифонова Желязкова чрез
адвокат Светослав Златев Йорданов, Варна, ул.
Трепетлика, бл. 1, ет. 4, ап. 13; Тодорин Стойчев
Желязков чрез адвокат Светослав Златев Йорданов,
Варна, ул. Трепетлика, бл. 1, ет. 4, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 000847/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
800/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, ул. Розова
долина 34, срещу „Арсенал“ – АД, Казанлък, ул.
Розова долина 100.
Второ гражданско отделение, 000860/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
24/2009 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена
от Йордан Петров Георгиев, Монтана, ул. Ген. Столетов 37, срещу Юлия Асенова Алексиева, Монтана,
ул. Ген. Столетов 37; Малина Асенова Алексиева,
Монтана, ул. Ген. Столетов 37; Елизабет Владимирова Ламбропулу, Монтана, ул. Ген. Столетов 37, и
трето лице Росица Димитрова Алексиева, Монтана,
ул. Жеравица 24; Диана Владимирова Алексиева,
Монтана, ул. Жеравица 24.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003424/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Игнат Запрянов Манчев чрез адвокат
Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 2,
офис 8 – 8а, срещу Общинска служба „Земеделие
и гори“, Смолян, бул. България 12; Регионално
управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2;
Държавно лесничейство, Смолян, бул. България 83.
Трето гражданско отделение, 003601/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
833/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Георги Николов Тодоров чрез адвокат Георги
Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1,
ет. 1; Пею Николов Върбанов чрез адвокат Георги
Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1,
ет. 1; Плума Проданова Тодорова чрез адвокат Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2,
вх. 1, ет. 1; Кольо Тодоров Върбанов чрез адвокат
Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2,
вх. 1, ет. 1; Анна Тодорова Богданова чрез адвокат
Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2,
вх. 1, ет. 1; Никола Кирязов Върбанов чрез адвокат
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Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2,
вх. 1, ет. 1; Стефан Кирязов Върбанов чрез адвокат
Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий
2, вх. 1, ет. 1, срещу Общинска служба „Земеделие
и гори“, гр. Царево, област Бургас; Община гр.
Царево, област Бургас.
Трето гражданско отделение, 005305/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Илиана Ивова Цветанова чрез адвокат Тодор
Тодоров, Годеч, пл. Свобода 1, ет. 2, стая 206, срещу „Арос Куалити Магнит“ – ЕАД, чрез адвокат
Цено Стоянов, София, Търговски дом, бул. Витоша
1А, кантора 103.
Трето гражданско отделение, 000814/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
899/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от „Елаците – Мед“ – АД, с. Мирково, област
София, срещу Цветан Василев Даков, гр. Етрополе,
кв. Осем, бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 000998/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2625/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Български държавни железници“ – ЕАД,
чрез адвокат Мария Генчева със съдебен адрес
Пловдив, бул. Македония 2, ет. 2, срещу Пена
Николова Меджунова, с. Дъбене, област Пловдив,
ул. Четвърта 48, и трето лице Николина Христова
Сарафова, Карлово, Превозна служба Пловдив,
филиал Карлово.
Трето гражданско отделение, 001004/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1288/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Основно училище „Гоце Делчев“ чрез
адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19, ет. 1, срещу Зарфе Хюсеин Сапунджиева, гр. Якоруда, ул. Цар Борис Трети 197.
Трето гражданско отделение, 001108/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
353/2007 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Любен Крумов Филипов чрез
адвокат Дечко Дечков, съдебен адрес Казанлък,
ул. Гладстон 57, вх. В, ап. 60, ет. 4, срещу Иринка
Димитрова Иванова, Свищов, ул. Патриарх Евтимий
67, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004076/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
452/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Марта Петрова Николова чрез адвокат
Емилия Янакиева, София, бул. Витоша 1А, вх. В,
ет. 2, кантора 248, срещу Росица Христова Рашева,
София, ул. Кръстю Сарафов 1; Лиляна Стефанова
Николова чрез адвокат Емилия Янакиева, София,
бул. Витоша 1А, вх. В, ет. 2, кантора 248; Димитър
Стефанов Николов чрез адвокат Емилия Янакиева,
София, бул. Витоша 1А, вх. В, ет. 2, кантора 248.
НА 22.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000102/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2308/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лидия Василева Гарванова, София, ж.к.
Люлин, бл. 427, вх. А, ап. 4; Виолета Василева
Гарванова, София, ж.к. Дружба 2, бл. 264, вх. Г,
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ап. 82, срещу Десислава Николова Шаламанова
чрез адвокат Владимирова, София, ул. Любен Каравелов 26; Георги Цанков Василев чрез адвокат
Владимирова, София, ул. Любен Каравелов 26.
Първо гражданско отделение, 000379/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
383/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Петър Панайотов Петров чрез адвокат Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер;
Панайот Ламбов Иванов чрез адвокат Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер;
Мария Ламбова Шишкова чрез адвокат Димитров,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер,
срещу Община Шабла чрез адвокат Тенев, Добрич,
ул. Доктор К. Стоилов 5, ет. 1, кантора 4 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 000560/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Желязко Иванов Железчев, с. Трапоклово, община
Сливен; Желязко Иванов Железчев чрез адвокат
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12, срещу
Георги Вънев Георгиев чрез адвокат Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, бл. 1, вх. А, ап. ОФ.
Първо гражданско отделение, 005192/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
376/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от ГПК „Мурджов пожар“ – с. Славейно,
чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Хан
Аспарух, бл. 46, вх. Б, ап. 10 – съдебен адрес,
срещу Стефан Димитров Стоянов чрез адвокат
Тодор Томов, Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори
130; Георгия Стоева Драгнева чрез адвокат Атанас Хаджииванов, Асеновград, ул. Цар Иван Асен
Втори 130; Лиляна Стоева Христова чрез адвокат
Атанас Хаджииванов, Асеновград`, ул. Цар Иван
Асен Втори 130; Димитър Георгиев Аврамов чрез
адвокат Атанас Хаджииванов, Асеновград, ул. Цар
Иван Асен Втори 130; Личка Димитрова Колева
чрез адвокат Атанас Хаджииванов, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен Втори 130.
Първо гражданско отделение, 003148/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЖСК „Български художник“ чрез адвокат
Симеон Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Вера Бориславова Благоева, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. Е, ет. 2,
ап. 69; Ивайло Бориславов Благоев, София, ж.к.
Гоце Делчев, бл. 259, вх. Е, ет. 2, ап. 69; Соня Крумова Благоева, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259,
вх. Е, ет. 2, ап. 69.
Първо гражданско отделение, 003198/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1927/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЖСК „Български художник“ чрез адвокат
Симеон Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Георги Ванков Василев,
София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 259, вх. Е, ет. 3, ап. 70;
Георги Ванков Василев чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Три уши 2 – съдебен адрес; Анна
Апостолова Калинова, София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 259, вх. Е, ет. 3, ап. 70; Анна Апостолова Калинова чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул.
Три уши 2 – съдебен адрес.
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Първо гражданско отделение, 004184/2008 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Георги Борисов Шопов чрез адвокат Славова,
Провадия, ул. Граф Игнатиев 1; Борис Георгиев
Шопов чрез адвокат Славова, Провадия, ул. Граф
Игнатиев 1; Ирена Георгиева Шопова чрез адвокат
Славова, Провадия, ул. Граф Игнатиев 1, срещу
Тодор Николов Чакъров чрез адвокат Величков,
Варна, бул. Княз Борис І № 115; Димитричка Андонова Чакърова, Варна, ул. Витко Христов 26А.
Първо гражданско отделение, 000448/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
812/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Даниел Пенчев Митев, Русе, ул. Панайот Хитов
5; Миленка Любенова Митева, Русе, ул. Панайот
Хитов 5, срещу Джорджета Тодорова Белчева, с.
Червен, община Иваново, област Русе, ул. Калето 18.
Първо гражданско отделение, 000529/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1324/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Златка Колева Стоева чрез адвокат Илияна
Димова, Варна, ул. Ангел Кънчев 10 – съдебен
адрес, срещу Кирил Борисов Стойков, Варна, ул.
Капитан първи ранг Георги Купов 11.
Първо гражданско отделение, 000598/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5641/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мария Кохова чрез адвокат Никола Топалов,
София, Търговски дом, кантора 149; Йова Иванова
Андреева чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Николай Павлович 2; Теодора Иванова Джебарова чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Николай Павлович 2 – съдебен адрес, срещу
Александър Христов Калчев чрез адвокат Петя
Белелиева, София, ул. Алабин 56, ет. 5 – съдебен
адрес; Иван Христов Калчев чрез адвокат Петя
Белелиева, София, ул. Алабин 56, ет. 5; Габриела
Иванова Дакова чрез адвокат Петя Белелиева,
София, ул. Алабин 56, ет. 5; Илия Борисов Илиев,
София, ж.к. Обеля 2, бл. 271, вх. А, ет. 4; Бори
слава Илиева Илиева, София, ж.к. Обеля 2, бл. 271,
вх. А, ет. 4; Константин Илиев Илиев, София,
ж.к. Обеля 2, бл. 271, вх. А, ет. 4; Ангел Стефанов
Ангелов чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Николай Павлович 2; Мариана Ангелова чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай
Павлович 2; Стефан Иванов Ангелов чрез адвокат
Владислав Кантутис, София, ул. Николай Павлович 2; Катерин Ангелова чрез адвокат Владислав
Кантутис, София, ул. Николай Павлович 2; Джудит
Ангелова чрез адвокат Владислав Кантутис, София,
ул. Николай Павлович 2; Филис Ангелова чрез
адвокат Владислав Кантутис, София, ул. Николай
Павлович 2; Елисавета Атанасова Воденичарова
чрез адвокат Белелиева, София, ул. Алабин 56, ет. 5;
държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Кирил и Методий 17 – 19; Софийски университет
„Климент Охридски“, София, бул. Цар Освободител
15; Столична община, София, ул. Московска 33, и
страна Дирекция за социално подпомагане, район
„Оборище“, София.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004017/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Тодорка Георгиева Димитрова чрез адвокат
Каталин Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82;
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Йонка Емилова Димитрова чрез адвокат Каталин
Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и осъществен
чрез процесуалното представителство на Областен
управител на област Русе, пл. Свобода 6, Русе.
Второ гражданско отделение, 005054/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2128/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Христо Стоилов Христов, София, ж.к.
Люлин, бл. 111, вх. Б, ет. 4, ап. 47, срещу Столичен
инспекторат към Столична община, София, ул.
Московска 33.
Второ гражданско отделение, 005153/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
307/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Община Попово, пл. Ал. Стамболийски
1, срещу Диана Митева Торимацова, Попово, ул.
Македонска 13, ап. 15; Юлиан Славчев Илиев, Попово, ул. Македонска 13, ап. 15; Мирослав Славчев
Илиев, Попово, ул. Македонска 13, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 000409/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 388/2008 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Янка Атанасова Петева чрез адвокат
Видю Димитров, Хасково, ул. Иван Вазов 4; Димчо
Атанасов Табаков чрез адвокат Видю Димитров,
Хасково, ул. Иван Вазов 4; Хрисимир Атанасов
Табаков чрез адвокат Видю Димитров, Хасково,
ул. Иван Вазов 4; Станислав Недялков Табаков
чрез адвокат Видю Димитров, Хасково, ул. Иван
Вазов 4; Йорданка Недялкова Бандова чрез адвокат
Видю Димитров, Хасково, ул. Иван Вазов 4, срещу
Тахир Ариф Тахир, Хасково, ул. Бадема 20; Фикрие
Мюмюн Тахир, Хасково, ул. Бадема 20.
Второ гражданско отделение, 000134/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Теменужка Петрова Пандурска чрез
адвокат Диана Стойчева Табутова, Благоевград,
ул. Т. Александров 41, офис 104, срещу Общинска
служба „Земеделие“, Благоевград, и страна Регионална дирекция по горите, Благоевград; Държавно
горско стопанство, Благоевград.
Второ гражданско отделение, 000275/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Иван Костадинов Стоилов, с. Орехово, област
Смолян; Тодор Иванов Стоилов, с. Орехово, област
Смолян, срещу Общинска служба „Земеделие“ – гр.
Чепеларе; Държавно горско стопанство – с. Хвойна,
област Смолян; Регионална дирекция по горите –
Смолян, ул. Първи май 2.
Второ гражданско отделение, 000504/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Михо Иванов Ковачев, с. Гумощник, община
Троян, ул. Цанко Влайковски 35, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството и осъществена чрез
процесуалното представителство на Областния
управител на област Ловеч, ул. Търговска 43, Ловеч.
Второ гражданско отделение, 000511/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Община Казанлък, ул. Розова долина 6,
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срещу Георги Събев Илиев чрез адвокат Джурков,
Казанлък, ул. Розова долина 4; Съби Илиев Събев
чрез адвокат Джурков, Казанлък, ул. Розова долина
4; Красимир Колев Брайков чрез адвокат Джурков,
Казанлък, ул. Розова долина 4.
Второ гражданско отделение, 000538/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3772/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Нели Мичева Милушева чрез адвокат Мария Делчева със служебен адрес София,
ж.к. Дружба, бл. 88, вх. И, ет. 2, ап. 138; Никола
Мичев Думанов чрез адвокат Мария Делчева със
служебен адрес, София, ж.к. Дружба, бл. 88, вх. И,
ет. 2, ап. 138, срещу Георги Илиев Лингорски чрез
адвокат Кера Славчева, София, ул. Три уши 1, ет. 3;
Елга Василева Желева, София, ул. Бигла 15, ет. 1;
Василка Спасова Симеонова, София, кв. Изток,
ул. Димчо Дебелянов 4; Пенка Минкова Куцарова, Троян, ул. Ген. Куцаров 10; Мариета Петрова
Савова, София, ул. Тинтява 20, вх. Д, ет. 1, ап. 56;
Радослав Николаев Крумов, София, Младост 4,
бл. 438, вх. А, ет. 6, ап. 19; Чика Хирота, София,
Младост 4, бл. 438, вх. А, ет. 6, ап. 19.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004524/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
503/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Христо Любенов Колев чрез Надежда Атанасова Пюскюлева, съдебен адрес Варна, ул. Георги
Бенковски 13, ет. 2, срещу Варвара Григорова
Колесниченко чрез адвокат Атанас Митев, съдебен
адрес Варна, ул. Юджин Скайлер 2; Тодор Атанасов
Петков чрез Атанас Митев, съдебен адрес Варна,
ул. Юджин Скайлер 2.
Трето гражданско отделение, 002836/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3805/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Кирилов Георгиев, София,
ж.к. Младост, бл. 23, вх. 6, ап. 58, срещу Евдокия
Кирилова Тодорова чрез адвокат Дикова, София,
ул. Л. Кошут 17, партер, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 003131/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Айше Исмаилова Алишева, Търговище,
бул. Митрополит Андрей 128, срещу Ахмед Исмаилов Чолаков, Търговище, ул. Китка 9.
Трето гражданско отделение, 003566/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2586/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Иванов Велинов, гр. Банкя,
ул. Царевец 3, срещу Елена Георгиева Гьошева,
София, бул. Димитър Петков, бл. 64, вх. Б, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 000110/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
677/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Община Самоков, бул. Македония 34, ет. 3, ст.
321, срещу Благовеста Христова Дедьова, Самоков,
ж.к. Самоково, бл. 25, вх. А, ет. 7, ап. 26.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003703/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 949/2007 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Лиляна Михайлова Айдам със съдебен адрес София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
111 – адвокат Венелин Клая, срещу Васил Георгиев
Русев, София, ул. Пиротска 95, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 003941/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 322/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Илиев Пеев чрез адвокат Йордан Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24, срещу
Катерина Траева Пеева чрез адвокат Иван Добрев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 106;
Маргарита Илиева Топузова чрез адвокат Иван
Добрев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1,
офис 106; Атанас Стефанов Пеев чрез адвокат
Владимира Трачева, Пловдив, бул. Марица 130;
Гинка Тодорова Пеева чрез адвокат Владимира
Трачева, Пловдив, бул. Марица 130; Иванка Георгиева Пеева чрез адвокат Владимира Трачева,
Пловдив, бул. Марица 130; Величка Стефанова
Фръкова чрез адвокат Филип Нешев, Пловдив, ул.
Георги Кирков 85; Светлозар Стоянов Фръков чрез
адвокат Филип Нешев, Пловдив, ул. Георги Кирков
85; Галина Стоянова Фръкова чрез адвокат Филип
Нешев, Пловдив, ул. Георги Кирков 85.
Четвърто гражданско отделение, 000042/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 937/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Желка Стоева Велкова чрез адвокат
Биляна Димитрова, Варна, ул. Братя Миладинови
30, ет. 2, ателие 2, срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна, чрез представляващ
Валентин Донев Вълканов, Варна, ул. Прилеп 33.
Четвърто гражданско отделение, 000204/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
770/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Митко Георгиев Харакчиев, Стара Загора, Затвора – 2-ра Г Група, срещу Министерството
на правосъдието, София, ул. Ген. Н. Столетов 21.
Четвърто гражданско отделение, 000227/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
745/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Петър Николов Йовков, с. Челопеч, област София, ул. Липа 8, срещу „Челопеч Майнинг“ – ЕАД,
със съдебен адрес София, бул. Евлоги Георгиев 71,
вх. А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000917/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 28/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Янко Андонов Гитанов със съдебен
адрес гр. Първомай, област Пловдив, пл. Централен
1Б – адвокат Славчев, срещу „Народно читалище
Пробуда“ чрез пълномощник Стоянка Караславова,
Първомай, област Пловдив, ул. Босилек 79.
Четвърто гражданско отделение, 000964/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1857/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодорка Георгиева Сотирова чрез адвокат
Петър Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44,
вх. А, ап. 3, срещу Кооперация „Христо Ников“,
София, ул. Охридско езеро 3.
Четвърто гражданско отделение, 001054/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 344/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Пламен Христозов Атанасов, съдебен
адрес Асеновград, ул. Изложение 11 – адвокат Костадин Тантенов, срещу „Ламарина 2005“ – ЕООД,
с. Болярци, област Пловдив, ул. Стопански двор 2.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000566/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2332/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Феста холдинг“ – АД, представлявано
от Петя Иванова Баракова-Славова, София, бул.
България 83А; „Феста холдинг“ – АД, чрез адвокат Янчо Ангелов и адвокат Захари Томов, Варна,
ул. Параскева Николау 4, ет. 2, срещу Агенция за
приватизация, София, ул. Аксаков 29; Агенция за
следприватизационен контрол, София, бул. Г. М.
Димитров 52А.
Първо търговско отделение, 000571/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Имахижу“ – ООД, представлявано от Георги
Любенов Шуклев и Валентин Любенов Шуклев,
София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади,
бл. 28, ет. 1, ап. 1; „Имахижу“ – ООД, чрез адвокат
Наталия Бошнакова, София, бул. Христо Ботев 1,
вх. Б, ет. 1, срещу Емил Евгениев Златев, Варна,
ул. Екзарх Йосиф 1; Емил Евгениев Златев чрез
адвокат Андрей Делчев, София, ул. Н. В. Гогол 6.
Първо търговско отделение, 000709/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 74/2009 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от „Е. ОН България Мрежи“ – АД, Варна, чрез адвокат Борислав Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2;
„Е. ОН България Мрежи“ – АД, Варна, ул. Девня 2,
срещу „Масив“ – ООД, представлявано от Димитър
Василев Петров, София, бул. Христо Ботев 31.
НА 23.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003818/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
165/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена
от Иван Василев Димитров чрез адвокат Симова,
Берковица, ул. Иван Вазов 12, срещу Албена Иванова
Дмитрова, гр. Вършец, ул. Харалампи Генчев 3.
Първо гражданско отделение, 004865/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Окръжен съюз на трудовопроизводителните кооперации – Стара Загора, чрез адвокат
Стоянов, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 109, ет. 1,
ап. 2; Маргарита Иванова Папукчиева чрез адвокат Евгени Джурков, Казанлък, ул. Розова долина
4, срещу „Стомар“ – ЕООД, Велико Търново, ул.
Беляковско шосе 1; ТПК „Единство“, Габрово, ул.
Васил Левски 16, и трето лице Гроздан Стоянов
Стоянов, Габрово, ул. Баба Зара 6.
Първо гражданско отделение, 000135/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
391/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Кирил Атанасов Сапунджиев, Сандански, ул. Васил Кънчов 26, срещу Живко Андонов Давидов, гр. Сандански, ул. Пирин 112; Иван
Андонов Давидов, гр. Сандански, ул. Пирин 112;
Атанас Илиев Давидов, гр. Сандански, ул. Бачо
Киро 7; Славка Илиева Тюленова, гр. Сандански,
ул. Свети Врач 12; Славчо Стефанов Данаилов, гр.
Сандански, ул. Тодор Паница 4; Божка Стефанова
Ушинова, гр. Сандански, ул. Тодор Паница 1; Василка Стефанова Карамитова, гр. Сандански, ул.
Чудомир Катранджиев 56; Илия Димитров Давидов,
гр. Сандански, ул. Гоце Делчев 17; Георги Димитров
Давидов, гр. Сандански, ул. Гоце Делчев 17.
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Първо гражданско отделение, 000390/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3443/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тинка Гергова Асенова, София, ж.к.
Дървеница, бл. 18, вх. 2, ет. 8, ап. 46; Владимир
Иванов Петров чрез адвокат Добрева, София, ул.
Васил Кирков 21, офис 1, партер; Диана Иванова
Петрова чрез адвокат Добрева, София, ул. Васил
Кирков 21, офис 1, партер.
Първо гражданско отделение, 000411/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
348/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Станимир Йотов Петков, с. Лесидрен, община
Угърчин, област Ловеч, ул. Христо Ботев 10, срещу
Виолета Василева Ангелова чрез адвокат Коева,
Велико Търново, ул. България 1.
Първо гра ж данско отделение, 0 0 0458/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 330/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анна Божидарова Момерин, София,
ул. Оборище 9; Димитър Божидаров Димитров,
София, ул. Оборище 9, срещу Женя Александрова
Александрова чрез адвокат Йорданова, София, ул.
Алабин 29, ет. 2, кантора 9; Александра Сергеева
Гяурова чрез адвокат Йорданова, София, ул. Алабин
29, ет. 2, кантора 9; Мариана Костадинова Гяурова
чрез адвокат Йорданова, София, ул. Алабин 9, ет. 2,
кантора 9; Юрий Костадинов Гяуров чрез адвокат
Йорданова, София, ул. Алабин 9, ет. 2, кантора 9;
Мария Костадинова Хаджииванова чрез адвокат
Йорданова, София, ул. Алабин 9, ет. 2, кантора 9;
Виктория Давидова Гяурова чрез адвокат Профиров,
София, ул. Пиротска 9, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000554/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Шевкет Ибрям Ариф чрез адвокат Кирев,
Кърджали, ул. Капитан Петко войвода 32; Нелгин
Шевкет Ариф чрез адвокат Кирев, Кърджали, ул.
Капитан Петко войвода 32; Мустафа Шевкет Ариф
чрез адвокат Кирев, Кърджали, ул. Капитан Петко
войвода 32, срещу Ремзие Мюмюн Ахмед чрез адвокат Василев, Кърджали, адвокатска колегия; Анани
Найденов Аргиров чрез адвокат Василев, Кърджали,
адвокатска колегия; Елина Найденова Аргирова чрез
адвокат Василев, Кърджали, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 000714/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14/2007
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Национална електрическа компания“ – ЕАД,
София, ул. Триадица 8; „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов
37, срещу „ЕМП“ – ЕООД, в несъстоятелност, чрез
адвокат Гонев, с. Марково, област Пловдив, съд.
адр. ул. Мир 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004517/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Иван Стоянов Мандаджиев чрез адвокат Ивка
Прахова, Варна, ул. Д-р Пюскюлиев 1, срещу Дирекция „Социално подпомагане“, Варна, ул. Георги
Раковски 62, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София; и страна Наталия
Владимировна Панфилова, Варна, ул. Александър
Рачински, бл. 1, вх. В, ет. 5, ап. 68; Артьом Сергеевич Кондрук, Варна, ул. Александър Рачински,
бл. 1, вх. В, ет. 5, ап. 68; Сергий Михайлович
Кондрук, Варна, ж.к. Победа, бл. 4, вх. Б, ап. 21.
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Трето гражданско отделение, 004700/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3200/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Георги Димитров Велев, София,
кв. Овча купел – стара част, ул. Иван Радоев 15,
срещу Димитър Светославов Велев, София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Гинци, бл. 27, вх. А, ет. 2;
Христина Светославова Велева, София, ул. Уляна
Громова 15; Кети Николова Велева, София, ул.
Уляна Громова 15.
Трето гражданско отделение, 000012/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Кирил Захариев Хараламбов чрез адвокат
Анжела Милева със съдебен адрес Видин, ул.
Витоша 9, ет. 2, срещу „Видахим“ – АД, Видин,
община Видин.
Трето гражданско отделение, 000507/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1616/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Милена Михайлова Ялъмова чрез адвокат Анни
Георгиева със съдебен адрес Варна, бул. Владислав
277, адм. сграда „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 21,
срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Варна, ул. Прилеп 33.
Трето гражданско отделение, 000559/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
870/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена
от „БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД, София,
бул. Мария-Луиза 102, съдебен адрес, срещу Калин
Андреев Андреев, София, ж.к. Фондови жилища,
бл. 218А, вх. Г, ет. 6, ап. 18.
Трето гражданско отделение, 000622/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
809/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Димо Стоянов Крайнов чрез адвокат Радостин
Станчев със съдебен адрес Бургас, ул. Хан Крум
38, ет. 1, срещу СД „Мар – Маркови, Аладжови и
сие“ чрез адвокат Марио Златарев, съдебен адрес
Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001002/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3615/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Костадин Костадин Стамболиев, гр. Банкя,
ул. Свилен Миланов 17, срещу Столична община,
София, ул. Московска 33 .
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003299/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
699/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Георги Илиев Георгиев, Сливен, ул. Одрин 13,
вх. Б, ет. 4, ап. 10, срещу Община Сливен.
Четвърто гражданско отделение, 003650/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Ивелина Йорданова Йорданова чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу ЕТ Недко Георгиев Игнатов
с фирма „Палмира – Недко Игнатов“, Добрич, ул.
Димитър Ковачев 6, вх. А, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 004432/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
235/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Маргарита Йорданова Петкова, Велико
Търново, ул. Трети март 17, срещу Трифон Георгиев
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Манолов, Велико Търново, ул. Стара планина 16;
Петранка Йорданова Манолова, Велико Търново,
ул. Стара планина 16.
Четвърто гражданско отделение, 000606/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3983/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Университет по архитектура, строителство
и геодезия, София, бул. Хр. Смирненски 1, срещу
Любомир Василев Паенов, София, ж.к. Овча купел
2, бл. 9, вх. Б, ап. 41.
Четвърто гражданско отделение, 000826/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Районен съд – гр. Кубрат, област Разград, срещу
Лидия Петрова Димитрова чрез адвокат Милена
Хинкова, Русе, ул. Коледница 5, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000919/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
315/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тина Иванова Бакалска, с. Нареченски
бани, област Пловдив, срещу Общинска служба
по земеделие и гори – Асеновград, ул. Железарска
5; Държавно лесничейство – Асеновград, ул. Ал.
Стамболийски 25; Районно управление на горите – Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
НА 24.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003959/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Шина Николова Делиянчева чрез адвокат Румяна Исова, Смолян, ул. Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г,
ап. 34, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“,
Смолян, бул. България 12; Регионално управление на
горите, Смолян, ул. Първи май 2; Община Смолян,
бул. България 12; Държавно лесничейство, Смолян.
Първо гражданско отделение, 004306/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2008 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Рангел Илиев Саваков чрез адвокат
Божанка Кръстева Друмева, Търговище, ул. Лилия
4, Адвокатска палата, срещу Община Търговище,
пл. Свобода 1.
Първо гражданско отделение, 004716/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
411/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Димитър Георгиев Станев, с. Орехово, община
Чепеларе, област Смолян; Никола Георгиев Терзиев,
с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, гр. Чепеларе,
област Смолян; Регионално управление на горите,
Смолян, ул. Първи май 2; Държавно лесничейство,
с. Хвойна, област Смолян.
Първо гражданско отделение, 000629/2009 по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 935/2008
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от
Атанас Николов Златев чрез адвокат Църцаров,
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Васил
Николов Златев, Пазарджик, ул. Запрян Цоков 1.
Първо гражданско отделение, 000899/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1543/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Георги Иванов Атанасов, Казанлък, ул.
Старозагорска 21, срещу Соня Златкова Златева,
с. Овощник, община Казанлък, ул. Чудомир 18.
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Първо гражданско отделение, 000931/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1339/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лилия Цветкова Георгиева чрез адвокат
Б. Михайлов, София, бул. Христо Ботев 13, вх. Б,
ет. 2, ап. 6, срещу Никола Атанасов Колаков чрез
адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар Асен 25.
Първо гражданско отделение, 000971/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3597/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стоимен Благоев Стоименов чрез адвокатДесислава Георгиева, София, ул. Цар Симеон 9Б
(партер); Бойко Благоев Стоименов чрез адвокат
Д. Георгиева, София, ул. Цар Симеон 9Б (партер);
Невена Томова Пенчева чрез адвокат Д. Георгиева,
София, ул. Цар Симеон 9Б (партер); Иван Владимиров Стефанов чрез адвокат Д. Георгиева, София,
ул. Цар Симеон 9Б (партер); Стефан Владимиров
Стефанов чрез адвокат Д. Георгиева, София, ул. Цар
Симеон 9Б (партер), срещу ОС „Земеделие и гори“
Овча купел, София; Държавно горско стопанство,
София, ул. Аксаков 14; Регионална дирекция по
горите, София, ул. Аксаков 14.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000404/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
540/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Бойко Ангелов Караиванов, гр. Неделино, ул. Дичо
Петров 25, срещу Норка Йорданова Караиванова, гр.
Неделино, ул. Дичо Петров 25 А; Емил Йорданов
Караиванов, гр. Неделино, ул. Дичо Петров 25 А;
Надка Йорданова Какалашева, гр. Неделино, ул.
Дичо Петров 25 А; Елка Йорданова Петрова, гр.
Неделино, ул. Дичо Петров 25 А.
Второ гражданско отделение, 000546/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2203/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Костадинов Добрев чрез адвокат
Николай Делчев Ташев, Варна, бул. Владислав 10,
срещу Община Варна, ул. Осми приморски полк
43; Общинска служба „Земеделие“, Варна, ул. Осми
приморски полк 110.
Второ гражданско отделение, 000652/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
562/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Крум Иванов Крумов, съдебен адрес София, ул.
Юри Венелин 44, ет. 3, ап. 5, адвокат Йорданов;
Пенка Николова Крумова, съдебен адрес София,
ул. Юри Венелин 44, ет. 3, ап. 5, адвокат Йорданов,
срещу Красимир Иванов Крумов, с. Калище, област
Перник; Виолета Георгиева Крумова, с. Калище,
област Перник.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004676/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2188/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Милен Иванов Велков, Варна, кв. Св. Иван
Рилски 29, вх. Г, ет. 2, ап. 59, срещу Цветелина
Любенова Петрова чрез адвокат Кр. Маринов,
Варна, ул. Русе 27А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 004896/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Росица Мирчева Пеливанова чрез адвокат
К. Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу
„ЕВН България Топлофикация Пловдив“ – ЕАД,
Пловдив, ул. Васил Левски 236, и трето лице „Брауната – България“ – ООД, София, бул. Бъкстон 85.
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Трето гражданско отделение, 000136/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4155/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Доротея Валентинова Дарданова чрез
адвокат Илиян Кършев, София, ул. Цар Симеон
57, срещу Търговско представителство на „Би Пи
Италия Спа“ чрез адвокат Стоева, София, ул. Сан
Стефано 17, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 000548/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
245/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена
от Росица Пенева Цвяткова, Габрово, кв. Етъра, ул.
Светлина 1; Дамян Димитров Дамянов, Габрово,
ул. Емануил Манолов 12Б, ет. 1, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002955/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 422/2007 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от „Исперих – автотранспорт“ – ООД, с
управител Банко Георгиев Димитров, гр. Исперих,
ул. Васил Левски 3, срещу Георги Стоянов Колев,
гр. Исперих, ул. Хан Аспарух, бл. 7, вх. Б, ет. 2,
ап. 28; Николинка Иванова Колева, гр. Исперих,
ул. Хан Аспарух, бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 28, и трето
лице Кооперативен съюз „Областен кооперативен
съюз“, Разград, Грънчарска (Нейко Бухтев) 22 В.
Гецов – председател.
Четвърто гражданско отделение, 000173/2009 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1714/2008 по описа на Окръжен съд – Пловдив,
подадена от „Оперно филхармонично дружество“ –
Пловдив, съдебен адрес, Пловдив, пл. Централен
1, срещу Бернадета Кирилова Балабанова, съдебен
адрес, Пловдив, бул. Шести септември 146, ет. 2,
адвокат Е. Сиракова; Министерство на културата,
София, бул. Ал. Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение, 000092/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 107/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Добромир Христофоров Стойчев чрез
адвокат Ивайло Георгиев Тошев, ШАК, Шумен, ул.
Съединение 117, вх. Б1, ет. 1; Христофор Николов
Стойчев, Шумен, ул. Генерал Драгомиров 22, вх. 3,
ет. 2, ап. 53; а) Христофор Николов Стойчев чрез
адвокат Недялка Миланова, Шумен, ул. Съединение 68, подн. А, ет. 1, ап. 4, срещу Неда Ненкова
Стойчева със съдебен адрес Шумен, ул. Съединение
111 – адвокат Геновева Христова.
Четвърто гражданско отделение, 000239/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Велин Илиев Спасов чрез адвокат Силвия
Стоева Цветкова, София, област София-град, ул. Ив.
Денкоглу 15-Б, ет. 1, срещу Серафинка Манолова
Спасова, съдебен адрес, София, ул. Ангел Кънчев
11, ет. 4, ап. 4 – адвокат Михаил Миланов.
Четвърто гражданско отделение, 000254/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Технологична професионална гимназия „Мария
Кюри“ – Перник, ул. Мл. Стоянов 1, срещу Елза
Кирилова Методиева, Перник, ул. Бл. Гебрев 16/36Б.
Четвърто гражданско отделение, 000980/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2777/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Надежда Коцова Тодорова чрез адвокат
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Весела Спасова Михалева, съдебен адрес София, ул.
Дамян Груев 20, ет. 2; а) Надежда Коцова Тодорова, София, ул. Апостол Карамитев 7, вх. Б, ап. 14,
срещу Владимир Ганчев Георгиев чрез адвокат С.
Бешкова, София, ул. Алабин 50; Цветанка Георгиева Георгиева чрез адвокат С. Бешкова, София,
ул. Алабин 50.
Четвърто гражданско отделение, 001029/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3110/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стилиян Василев Петров чрез адвокат Нели
Захариева Маркова, Пловдив, ул. Райко Даскалов
68, ет. 2, офис 9, срещу Георги Илиев Илиев чрез
адвокат Светла Димитрова Стоянова, съдебен
адрес Пловдив, ул. Петко Каравелов 28; Стойка
Раева Фичева чрез адвокат Стоян Георгиев Янков,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 3, стая 304.
Четвърто гражданско отделение, 001048/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Димо Делчев Димов, Димитровград, област Хас
ково, ул. Патриарх Евтимий 7, вх. В, ет. 3, срещу
Център за спешна медецинска помощ, Хасково, бул.
Съединение 49; Петя Иванова Радева-Димитрова,
Хасково, бул. Съединение 49.
НА 25.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000259/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
213/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Васил Димитров Вълчев, Луковит, ул. Възраждане
85, срещу Веска Иванова Драганова, с. Брестница,
област Ловеч, ул. Дочевци 8.
Първо гражданско отделение, 004715/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Жечка Маринова Пасева, Хасково, ул.
Христо Ботев 12, ет. 4, ап. 13; Христина Кирчева
Кирчева, Кърджали, бул. Сан Стефано 28, вх. Б,
ет. 4, ап. 8, срещу Павел Петров Минчев, Хасково,
ул. Георги Кирков 29.
Първо гражданско отделение, 000169/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
567/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Е. ОН България Мрежи“ – АД, Варна, чрез
адвокат Гьопсалиев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2, срещу „Мототехника“ – ЕООД, Русе, бул. Липник 135.
Първо гражданско отделение, 000053/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1249/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тодор Георгиев Филипов, с. Нареченски
бани, ул. Младост 30, срещу Държавно горско стопанство – Асеновград, ул. Александър Стамболийски 25; Общинска служба „Земеделие“, Асеновград,
ул. Железарска 5; Регионална дирекция по горите,
Пловдив, бул. Санкт Петербург 57.
Първо гражданско отделение, 000587/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
706/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от Румянка Николова Паунова чрез адвокат
Керезов, Ихтиман, ул. Иван Вазов 6; Валенатина
Витанова Паунова чрез адвокат Керезов, Ихтиман,
ул. Иван Вазов 6, срещу Кирил Стайков Паунов,
София, ул. Хайдушка гора 6.
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Първо гражданско отделение, 000631/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
450/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Община Болярово, ул. Д. Благоев 7, срещу
Елена Стефанова Златарова, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Таня Стаматова Георгиева,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Георги Стаматов Георгиев, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65,
вх. В, ет. 1, ап. 3; Димитрия Стоянова Стамова,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Таня
Иванова Иванова, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В,
ет. 1, ап. 3; Христина Иванова Георгиева, Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Стаматка
Христова Барева, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В,
ет. 1, ап. 3; Катя Христова Мавродиева, Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Доротея Боралиева
Порцинг, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1,
ап. 3; Василка Василева Янкова, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Веселин Христов Янков,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Стамат
Стоянов Стамов, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В,
ет. 1, ап. 3; Христо Стоянов Стаматов, Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Гена Стоянова Иванова, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3;
Гергина Драгоилова Златарова, Бургас, ж.к. Лазур,
бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Стефан Пейков Златаров,
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3; Божидар
Пейков Златаров, Бургас, ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В,
ет. 1, ап. 3; Катрин Георгиева Боралиева, Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 65, вх. В, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 000640/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1883/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Атанас Панайотов Иванов чрез адвокат
Славов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис
1; Тодор Панайотов Иванов чрез адвокат Славов,
Варна, ул. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 1, срещу
Общински служба „Земеделие“, Варна, бул. Осми
приморски полк 110; Община Варна, бул. Осми
приморски полк 43.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000527/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 882/2008
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Стоян Петров Николов със съдебен адрес Благоевград, ул. Стефан Стамболов 53 – Ефталиян Петров
Николов; Ефталиян Петров Николов, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 53 – Ефталиян Петров Николов; Паисий Петров Хвърколачки със съдебен адрес
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 53 – Ефталиян
Петров Николов; Иван Петров Николов със съдебен
адрес Благоевград, ул. Стефан Стамболов 53 – Ефталиян Петров Николов, срещу Йордан Николов
Балтов, с. Лешко, община Благоевград.
Второ гражданско отделение, 000871/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3174/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Снежанка Кирилова Семерджиева чрез
адвокат Юлия Костадинова Велева, Пловдив, бул.
Шести септември 165, партер; Николинка Петрова
Тасева, чрез адвокат Юлия Костадинова Велева,
Пловдив, бул. Шести септември 165, партер; Мария
Пламенова Маринова чрез адвокат Юлия Костадинова Велева, Пловдив, бул. Шести септември 165,
партер, срещу Иван Петков Янев, Пловдив, ул. Славянска 24 – 26, ет. 4, ап. 8; Иван Гешев Шкодров,
Пловдив, ул. Славянска 24 – 26, ет. 1, ап. 1; Вълкан
Петров Михайлов, Пловдив, ул. Славянска 24 – 26,
ет. 1, ап. 2; Марина Огнянова Нушева, Пловдив,
ул. Славянска 24 – 26, ет. 3, ап. 6.
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Второ гражданско отделение, 000918/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Иван Вилхелм Пачелиев, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 6, вх. 1, ет. 8, ап. 15; Живка Димитрова
Пачелиева, Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 6, вх. 1,
ет. 8, ап. 15; Иван Атанасов Пачалиев, София,
бул. Евлоги Георгиев 76, вх. А, ет. 3, ап. 9; Димитър Атанасов Пачалиев, София, ж.к. Дружба,
бл. 14, вх. 7, ет. 1, ап. 145, срещу Държавно ловно
стопанство „Ропотамо“, Приморско, м. Аркутино;
Държавно горско стопанство, с. Ново Паничарево,
община Приморско; Регионална дирекция по горите, Бургас, ул. Иван Шишман 8; Общинска служба
„Земеделие“, Созопол, ул. Аполония 34.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002654/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2815/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Пламен Костов Костов, София,
бул. Димитър Петков 64, вх. 3, ет. 1, ап. 4, срещу
Мариета Иванова Георгиева, София, ж.к. Люлин,
бл. 702, вх. Б, ет. 5, ап. 26.
Трето гражданско отделение, 000025/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 127/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргарита Борисова Каишева чрез
адвокат Мариана Брага със съдебен адрес София,
ул. Неофит Рилски, 13, ет. 1, офис 1, срещу Владимир Крумов Каишев чрез адвокат Константин
Минков със съдебен адрес София, бул. Витоша 1
А, ет. 1, стая 153.
Трето гражданско отделение, 001067/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
942/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Антон Любенов Маринов, София, ж.к.
Стрелбище, бл. 13А, 14А и 15А, вх. Б, ет. 9, ап. 57,
срещу Румяна Станчева Арабаджиева чрез адвокат
Валентина Радкова Иванова, София, ж.к. Овча
купел, ул. 681 № 7; Иванка Гетова Христова-Арабаджива, София, ж.к. Надежда 3, бл. 335, вх. Г, ет. 6,
ап. 85; Мариана Сотирова Арабаджиева, София,
ул. Неразделни 14; Тома Ангелов Томов чрез особен представител адвокат Димитрова, София, ул.
Ивайло 28, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 001555/2008 по
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1025/2006 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Найден Вълов Гевезов, Плевен, ул. Одеса 4;
Никодим Вълов Вълов, Плевен, ул. Ген. Владимир
Вазов 8, вх. Б, ап. 11, срещу Петко Вълов Гевезов,
Плевен, ул. Одеса 4.
Трето гражданско отделение, 000272/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Милко Борисов Матеев чрез адвокат Евстати
Цалов, Видин, ул. Ал. Батенберг 1, ет. 1, стая 6,
срещу Община, Видин.
Трето гражданско отделение, 001033/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1603/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Захари Василев Захариев, София, ж.к.
Дървеница, бл. 44, вх. В, ет. 7, ап. 91; Златка Йорданова Игнатова, София, ж.к. Дървеница, бл. 44,
вх. В, ет. 7, ап. 91, срещу Моника Пенева Сотирова,
София, кв. Княжево, ул. Средорек 16, бл. 4, вх. Б,
ет. 3, ап. 19.
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Трето гражданско отделение, 001509/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2009 по описа на Камара на ЧСИ, подадена от
Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу Иван Тодоров Чолаков, София, ул.
Алабин 40; Камара на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004078/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3427/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лъчезар Димитров Минков чрез адвокат
Първан Русинов, София, ул. Ангел Кънчев 5 – съдебен адрес, срещу Анжела Димитрова Минкова,
София, ул. Хризантема 28 .
Четвърто гражданско отделение, 004103/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1350/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Живка Тодорова Адамова чрез адвокат Росен
Димитров със съдебен адрес Варна, ул. Ген. Радко
Димитриев 53, вх. Г, партер; Добринка Адамова
Стефанова чрез адвокат Росен Димитров със съдебен адрес Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53,
вх. Г, партер; Иванка Адамова Пенева чрез адвокат Росен Димитров със съдебен адрес Варна, ул.
Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Добринка
Събева Адамова чрез адвокат Росен Димитров със
съдебен адрес Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53,
вх. Г, партер; Фотинка Христова Тодорова чрез
адвокат Росен Димитров със съдебен адрес Варна,
ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Иванка
Христова Георгиева чрез адвокат Росен Димитров
със съдебен адрес Варна, ул. Радко Димитриев 53,
вх. Г, партер; Калудка Христова Драхау чрез адвокат
Росен Димитров със съдебен адрес Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 53, вх. Г, партер, срещу Стоян
Желев Дончев, Варна, ул. Панайот Волов 11, ап. 18.
Четвърто гражданско отделение, 004122/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
416/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „Алайънс уан тъбако България“ – ЕООД,
Хасково, бул. Съединение 62, срещу Диян Генков
Дяков, Хасково, бул. България 154.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000506/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, чрез адвокат
Златимир Орсов, София, бул. Патриарх Евтимий
22, ап. 3, срещу Иван Спасов Узунов чрез адвокат
Ю. Колева, Сливен, кв. Българка, бл. 13, вх. Г,
ап. 16; Живка Йорданова Узунова чрез адвокат Ю.
Колева, Сливен, кв. Българка, бл. 13, вх. Г, ап. 16.
Първо търговско отделение, 000678/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
716/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от „Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул. Шести
септември 9, ап. 12; „Геостройкомплект“ – ЕООД,
чрез адвокат Златимир Орсов, София, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, срещу Антон Ройдев Бонев,
Сливен, ул. Московска 10.
НА 29.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001420/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
324/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Гинка Митева Пушкарова, с. Първомай-
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ци, община Г. Оряховица, област Велико Търново,
ул. Ел. Багряна 3; Тодор Николов Пушкаров, с.
Първомайци, община Г. Оряховица, област Велико
Търново, ул. Ел. Багряна 3; Мирослав Николов
Пушкаров, с. Първомайци, община Г. Оряховица,
област Велико Търново, ул. Ел. Багряна 3, срещу
Здравко Тодоров Пушкаров, с. Първомайци, община
Г. Оряховица, ул. Княз Ал. Батенберг 71.
Четвърто гражданско отделение, 004484/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
673/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Тодорка Стоилова Добрева, София, ул. Предел 11,
ет. 2, ап. 4; Александър Георгиев Димитров, София,
бул. Ал. Пушкин 23, бл. 106, ет. 2, ап. 9, срещу
Стоил Панайотов Димитров чрез пълномощник
Снежана Стоилова Димитрова – майка, София, бул.
Ал. Пушкин 23, бл. 106, вх. 1, ет. 2, ап. 9; Стоил
Панайотов Димитров чрез пълномощник Снежана
Стоилова Димитрова – майка, София, бул. Ал.
Пушкин 23, бл. 106, вх. 1, ет. 2, ап. 9; Александър
Георгиев Димитров, София, бул. Ал. Пушкин 23,
бл. 106, вх. 1, ет. 2, ап. 9, и трето лице Димко
Стойчев Коджаазлиев, София, ж.к. Лагера бл. 25,
вх. 1, ет. 4, ап. 13; Димко Стойчев Коджаазлиев,
София, ж.к. Лагера бл. 25, вх. 1, ет. 4, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 000271/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1991/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Оперно-филхармонично дружество“ със
съдебен адрес Пловдив, пл. Централен 1, срещу
Валерия Ноева Пеева със съдебен адрес Пловдив,
бул. Шести септември 146, ет. 2 – адвокат Сиракова;
Министерство на културата, София, бул. Александър
Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение, 000362/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
205/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Петьо Желязков Петров, Шумен, ул. Република
32, срещу Костадинка Андреева Накева, Шумен,
бул. Ришки проход 58 – А, чрез Северина Иванова; Красимира Петрова Костова, Шумен, ул. Гоце
Делчев 11, ет. 3, ап. 7 – адвокат Е. Христофорова;
Радка Андреева Десподова, Шумен, ул. Гоце Делчев
11, ет. 3, ап. 7 – адвокат Е. Христофорова.
Четвърто гражданско отделение, 000397/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1716/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Министерство на вътрешните работи със
съдебен адрес София, бул. Брюксел 1, Регионална
дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари, срещу
Матиас Кьонинг чрез адвокат Светослав Димитров,
София, ул. Марко Балабанов 4, адвокат сдружение
„Ташева и съдружници“; Мариа Кристина Кантон
Ернандес чрез адвокат Светослав Димитров, София,
ул. Марко Балабанов 4, адвокат сдружение „Ташева
и съдружници“ и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000474/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Инвест – М“ – ЕООД, Плевен,
ул. Самуил 13, вх. А, ап. 13, срещу Иван Колев
Карапанчев, Плевен, ул. Дойран 154, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 000521/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
435/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Борислав Петров Кочов, гр. Дупница,
ул. Ана Малашевска 11, срещу Държавно лесничейство – „Невестино“, с. Невестино, област
Кюстендил.
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Четвърто гражданско отделение, 001155/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1823/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иванка Маринова Евтимова, София, ж.к.
Лозенец, ул. Св. Теодосий Търновски 54, ет. 5, ап. 22,
срещу Столична община, София, ул. Московска 33.
НА 30.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002255/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2075/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елисавета Димитрова Вазова чрез адвокат
Пена Тотева, София, ул. Цар Асен 2б, ет. 1; Георги
Димитров Вазов чрез адвокат Пена Тотева, София,
ул. Цар Асен 2б, ет. 1, срещу Асен Владимиров
Джамджиев, София, ул. Московска 21, чрез адвокат
Румен Костов; Станка Петкова Карагьозова, София,
ул. Граф Игнатиев 11, ет. 1, чрез адвокат Антония
Ганчева; Жени Михайлов Петроф чрез служебен
защитник адвокат Георги Сандулов, София, ул.
Гечкенли 4; Раймонд Мартен (Асен Владимиров
Джамджиев) чрез служебен защитник адвокат Георги Сандулов, София, ул. Гечкенли 4; Столична
община, София, ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 003828/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Павел Димитров Върбанов, Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 5, вх. 3, ет. 2, срещу Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Община гр.
Камено, област Бургас.
Четвърто гражданско отделение, 004556/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1850/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Недка Ангелова Русева, Русе,
ул. Борисова 8, ет. 5, чрез адвокат Кьорангелова,
срещу Министерство на отбраната на Република
България, София, ул. Дякон Игнатий 3; Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски“, гр. Долна
Митрополия, област Плевен.
Четвърто гражданско отделение, 004804/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 530/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Катя Енчева Калчева-Димитрова,
София, бул. Христо Ботев 36, партер; Емил Димитров Хаджииванов, София, бул. Христо Ботев
36, партер; Димитър Емилов Димитров, София,
бул. Христо Ботев 36, партер, срещу Владимир
Михайлов Радионов, София, бул. Христо Ботев
36, ет. 2; Радион Михайлов Радионов чрез законен
представител Владимир Радионов, София, бул.
Христо Ботев 36, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 003852/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Община Добрич, ул. България 12, срещу Потребителна кооперация „Зора“, Добрич, бул. Двадесет
и пети септември 26.
Четвърто гражданско отделение, 004147/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
891/2005 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Живко Пасков Пасков със съдебен адрес Бургас,
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пл. Баба Ганка 8, адвокат Семова, срещу Полина
Живкова Паскова, Бургас, ул. Фердинандова 49,
вх. 2, ет. 4; Мария Христова Паскова, Бургас, ул.
Фердинандова 49, вх. 2, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 004338/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Елена Иванова Демерджиева, Стара
Загора, ул. Марица 21, ет. 3; Теодор Димитров
Демерджиев, Стара Загора, ул. Марица 21, ет. 3,
срещу Стоянка Стойчева Колева със съдебен адрес
Стара Загора, ул. Марица 21, ет. 1; Иван Калинов
Димитров със съдебен адрес Стара Загора, ул.
Марица 21, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000382/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 398/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от ЕТ Никола Асенов Стойков с фирма
„Варош – 91 – Никола Стойков“, Самоков, ул.
Димитър Благоев 45, срещу Александър Захариев
Грозданов чрез адвокат Васил Симитчийски, София,
ул. Лавеле 30, ет. 2, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 000673/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
754/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
в ликвидация, представлявано от ликвидатора Любомир Ангелов Михайлов, Пазарджик, ул. 2 януари
17, срещу Любомир Борисов Тотев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28, чрез адвокат Петя Грозданова.
Четвърто гражданско отделение, 000912/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Никола Манолов Янков, Хасково, ул.
Михаил Минчев 6, срещу Янко Манолов Янков,
Хасково, ул. Драгоман 13, ет. 2.
НА 31.ІІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001544/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3689/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Петър Евлогиев Петков, София, ул. Веслец
45, ет. 6, ап. 17, срещу Любен Петров Петков, София,
ж.к. Младост 3, бл. 327, вх. 6, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 000210/2009
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
830/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Малди“ – ЕООД, София, област София,
ул. П. Парчевич 38, ап. 2, срещу Слави Викторов
Славчев, Лом, област Монтана, ул. Призрен 16.
Четвърто гражданско отделение, 001108/2008
по описа на пето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Сийка Костадинова Партенова, Казанлък, ул. Славянска 16, вх. А, ет. 4Е, ап. 7; Мария
Костадинова Кискинова, Казанлък, ул. Еделвайс 7,
вх. 3Е, ап. 5; Генчо Костадинов Генчев, Казанлък,
бул. Княз Батенберг 39, вх. Е 3, ап. 15, срещу ТПК
„Обединение“ – Казанлък, чрез адвокат Мария
Шопова, Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий
10; ТПК „Обединение“ – Казанлък, бул. Никола
Петков 92; ТПК „Обединение“ – Казанлък, бул.
Никола Петков 92; а) ТПК „Обединение“ – Казанлък, чрез адвокат Мария Шопова, Казанлък, ул.
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Св. св. Кирил и Методий 10, и трето лице Община
Казанлък, ул. Розова долина 6; Община Казанлък,
ул. Розова долина 6.
Четвърто гражданско отделение, 000069/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 385/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от „Горубсо – Рудозем“ – ЕАД (в ликвидация), с ликвидатор Захари Жеков Христов,
гр. Рудозем, област Смолян, бул. България 9; а)
„Горубсо – Рудозем“ – ЕАД (в ликвидация), с ликвидатор Захари Жеков Христов, чрез адвокат Й.
Христова, гр. Рудозем, бул. България 17/18, срещу
Николай Ангелов Тричков чрез адвокат Сабина
Омарова, Мадан, ул. Обединение 5; а) Николай
Ангелов Тричков, гр. Белица, област Благоевград,
ул. Борис Клементиев 19.
Четвърто гражданско отделение, 000090/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Община Балчик, пл. 21 септември 6, срещу
Анка Тенева Рачева, гр. Балчик, област Добрич,
ж.к. Балик, бл. 17, вх. Б, ет. 4, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 000121/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
230/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Община Дряново, ул. Бачо Киро 19, срещу
Генчо Ганев Генев чрез адвокат Николай Савов
Стойнов, Габрово, ул. Найден Геров 22.
Четвърто гражданско отделение, 000233/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
4056/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Данко Тодоров Георгиев със съдебен адрес
София, бул. Дондуков 34, вх. Б, ет. 5, ап. 14 – адвокат Славка Рашкова, срещу Национална агенция
за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52.
Четвърто гражданско отделение, 000378/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
730/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Йордан Вълчев Йорданов, Шумен, ул. Сан Стефано 50, вх. 2, ет. 2, ап. 17, срещу Община Шумен,
съдебен адрес Шумен, ул. Вл. Вичев 23 – адвокат
В. Велева; а) Община Шумен, бул. Славянски 17.
464
Върховният административен съд, първа колегия, трето отделение, по адм. д. № 536/2010,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс е оспорвана от „Параходство
Българско речно плаване“ – АД, Русе, Наредбата
за условията и реда за определяне на български
превозвачи за осъществяване на дейности по превоз
на пътници и товари по силата на международен
договор (против отделни разпоредби от наредбата)
(обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от
2003 г.; изм., бр. 26 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2009 г.), издадена от министъра на транспорта
и съобщенията. С жалбата се оспорват разпоредбите на чл. 25, т. 2, чл. 25, т. 3, чл. 31, ал. 2, т. 10,
чл. 31, ал. 2, т. 11, чл. 31, ал. 2, т. 15, чл. 36, ал. 4
от наредбата.
552
Върховният административен съд на основание
чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Боряна
Милкова Георгиева, Варна, срещу Наредба № Н-4
от 14.VІ.2007 г. за провеждане на конкурсите за
директори на държавните културни институти,
издадена от министъра на културата (ДВ, бр. 30
от 2007 г.), респ. срещу разпоредбите на чл. 3,
ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 1, буква „аа“ и чл. 10,
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ал. 2 от наредбата, по което е образувано адм. д.
№ 118/2010 по описа на Върховния административен
съд, І колегия, І-А отделение.
573
Административният съд – Варна, на основание
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Областен
управител на област с административен център
Варна срещу Решение № 22-6-16, взето по протокол
№ 22 от 31.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Дългопол, с което Общинският съвет е утвърдил
начини на право на ползване, както и размер на
таксите за добиване на дърва от общинския горски фонд, по повод на което е образувано адм.
д. № 3003/2009 по описа на Административния
съд – гр. Варна, ХХХІV състав.
581
Административният съд – Добрич, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 , ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Областен управител на област Добрич
срещу Наредбата за реда и условията за поставяне
и премахване на преместваеми обекти, приета с
Решение № 16-1 от 16.ХІІ.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, в частта є относно следните
разпоредби – чл. 5, ал. 3, чл. 19, ал. 2, изр. 2, в
частта му относно „и не може да бъде по-голяма от
площта на търговската зала на заведението”, чл. 20,
ал. 2, т. 3 и чл. 86. По оспорването е образувано
адм. дело № 35/2010 по описа на Административния
съд – Добрич.
582
Административният съд – Кюстендил, призовава Тимка Петрушева Атанасова с последен
адрес Република Македония, община Виница, с.
Драгобраща, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 17.ІІІ.2010 г. в 14 ч. като заинтересувана
страна по адм. д. № 520/2009, заведено от Виолета
Борисова Лазова срещу Областен управител на
област с административен център Кюстендил. Заинтересованата страна Тимка Петрушева Атанасова
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
511
Административният съд – София област, на
основание чл. 181, ал. 1 и чл. 184 във връзка с
чл. 157, ал. 1 – чл. 163, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм. дело № 1023/2009 по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 10.ІІІ.2010 г. в
10 ч. и по което предмет на оспорване е Решение
№ 315 на Общинския съвет – Челопеч, прието по
протокол № 27 от 20.ХІ.2009 г., с което решение
ОбС – Челопеч, е приел промяна на разпоредбата
на чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
510
Пловдивският окръжен съд, VІІ състав, призовава
Сузи Гева, Матилда Панижел, Шатбай Панижел и
Аврам Панижел с последни адреси в Пловдив, сега с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 17.ІІІ.2010 г.
в 9,30 ч. като ответници по гр. д. № 3125/2005 по
жалба на Мария Д. Телчарова и Ганка Д. Телчарова против решение по гр. д. № 6658/2001 на ПРС.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
523
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
призовава Тобиас Шоерман, роден на 7.ІХ.1972 г.
в гр. Гераброн, Германия, с последен адрес Бургас, ул. Цар Иван Шишман 16, да се яви в съда
на 13.ІV.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
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№ 4796/2008, заведено от Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Република България, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 1 ГПК (отм.).
553
Софийският районен съд, гр. отделение, 24
състав, призовава Катя Йосифова Боева с последен
адрес София, ул. Княз Борис І № 54, ет. 1, ап. 3,
Владислав Добринов Боев с последен адрес София,
ул. Княз Борис І № 54, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестни
адреси, Красимира Йорданова Урумова с последен
адрес София, ул. Голо бърдо 26, вх. Б, ет. 6, ап. 37,
сега с неизвестен адрес, Юлия Каменова Маринова
с последен адрес София, ул. Голо бърдо 26, вх. В,
ет. 7, ап. 63, Кристиана Владимирова Владимирова
с последен адрес София, ул. Голо бърдо 26, вх. В,
ет. 7, ап. 63, сега с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 1.ІV.2010 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответници по гр. д. № 6019/2008, заведено от Мария
Младенова Гиздова и Антоанета Георгиева Гиздова.
Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
522
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2400 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1021/2007 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма „Медиас – Иван Николов“ от едноличния търговец Иван
Методиев Николов на „Медиас“ – ООД, гр. Пещера.
49264
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2388 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1051/2007 вписа
в търговския регистър промяна за „Вати“ – ЕООД,
София: променя седалището и адреса на управление – Пазарджик, ул. Тодор Банчев 13.
49265
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2390 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 679/2002 вписа
в търговския регистър промяна за „Ралинов и
син“ – ЕООД, Пазарджик: вписва нов предмет на
дейност: търговия със злато и благородни метали,
както и производство на изделия от тях, внос и
износ на злато и благородни метали, откриване
на магазинна и складова мрежа за развитие на
търговска дейност, външна и вътрешна търговия,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингова и бартерна дейност, маркетинг и инженеринг, производство на стоки с цел продажба,
комисионерство, хотелиерска, ресторантьорска,
рекламна и информационна дейност, всякаква
друга производствена или търговска дейност или
услуга, незабранена от закона.
49266
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2389 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 905/2006 вписа в търговския
регистър промяна за „Енигма – СН“ – ЕООД,
Пазард ж ик: за ли чава едноли чни я собст веник
и управител Петър Василев Комсийски поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва
като едноличен собственик и управител Стоянчо
Николов Ичов, който ще представлява и управлява
дружеството.
49267
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
ч л. 6 във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение № 2403 от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 339/2006
вписа в търговския регистър промяна за „Дентомир А ПСП – ГП“ – ООД, Пазард ж ик: промен я фи рмата на д ру жест вото на „Ден томи р
АППДМ – ГП“ – ООД.
49268
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2416 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1009/2007 вписа в търговския регистър промяна за „ИБ Партнерс“ – ООД,
Пазарджик: заличава съдружника Коцци Дино
поради продажба на дружествените дялове.
49269
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2404 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1196/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Д
и Д Дизайнери“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Доктор Лонг 5, с предмет
на дейност: производство и търговия в страната и
чужбина на мебели, преработка на дърво и кожа,
транспортна дейност в страната и чужбина, продажба
на стоки собствено производство, внос и износ на
стоки и търговия на едро и дребно и всякакъв друг
вид търговска дейност, незабранена от закона, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Доменико Зито, Антонио де Тома и Джианфранко де Паолини и се представлява и управлява от
управителите Доменико Зито и Антонио де Тома
заедно и поотделно.
49270
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2417 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1549/90 вписа в търговския
регистър поемане на предприятие с фирма „Капучино – Дидка – Йорданка Тюфекчиян“ на едноличния
търговец Йорданка Миланова Тюфекчиян от Ованес Торос Тюфекчиян с фирма „Капучино – Дидка – Йорданка Тюфекчиян – Ованес Тюфекчиян“
и го вписа като едноличен търговец.
49271
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2422 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1203/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Ниел – Метал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Огняново, ул. Георги Бенковски 36, с
предмет на дейност: търговска дейност с отпадъци
и отломки от черни и цветни метали и сплави,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки и
всякакви други дейности и услуги, незабранени от
закона, с капитал 5000 лв., със съдружници Никола
Иванов Тодоров и Прогиу Елизабет Христодулос и
се представлява и управлява от управителя Никола
Иванов Тодоров.
49272
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2421 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1179/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Империал трейдинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград, ул.
Екзарх Йосиф 30, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на едро и дребно на мобилни апарати, телефони и
цифрова техника, нови и втора употреба, предлагане
и инсталиране на цифрова и дигитална телевизия
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и интернет услуги, изкупуване, преработка и пре
продажба на отпадъци от черни и цветни метали,
международна транспортна, превозваческа, експедиционна и куриерска дейност, екологични проекти
и дейности, производство на всякакъв вид стоки
и изделия, внос и износ, производство на спирт,
дестилати и спиртни напитки, търговия с вино,
спирт и спиртни напитки, производство и търговия
с тютюн и тютюневи изделия, търговия с горива и
петролни продукти, таксиметрови услуги, хотелиерство, туризъм, комисионна и складова дейност,
търговско представителство и агентство на местни и
чуждестранни лица, посредническа и комисионерска
дейност, превозна и транспортна дейност, дърводобив, обработка на дървен материал, производство
на изделия от дърво и мрамор, производство и
продажба на едро и дребно на мебели, PVC и алуминиева дограма, автомонтьорски услуги, закупуване
и монтаж на газови уредби, вътрешна търговия с
промишлени и селскостопански стоки, предприемачество, курсове за обучение, маркетинг и реклама,
отдаване под наем и покупко-продажба на движимо
и недвижимо имущество, сделки с интелектуална
собственост, сервизна дейност, ремонт и монтажна
дейност, строителство и услуги на населението, международен туризъм, лизинг, външноикономическа
дейност, всякаква дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Ленко Вълчев Петков.
49273
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1282 от 12.ХI.2007 г.
регистрира по ф. д. № 414/96 промени за „Аматица“ – АД, с. Ковачевци: вписва преобразуване на
акциите от безналични в налични; вписва увеличаване на капитала на дружеството от 51 298,50 лв. на
62 180 лв., разпределен в 15 545 обикновени поименни
налични акции с право на глас, всяка от които с
номинална стойност 4 лв.; вписва промени в устава
на дружеството; вписва нов съвет на директорите в
състав: Георги Лозанов Чернев – председател, Христо
Николаев Булев – зам.-председател, и Методи Генадиев Методиев – изпълнителен директор; вписва
възлагане на мандат за управление и представителство
на дружеството на изпълнителния директор Методи
Генадиев Методиев за срок 5 г., считано от датата на
заседанието на съвета на директорите до 16.IХ.2012 г.
47484
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 930 от
9.VIII.2007 г. регистрира по ф. д. № 521/98 заличаване от търговския регистър на „Дулкоп – България“ – ЕООД, в ликвидация, със седалище и адрес
на управление – Брезник, ул. Яне Сандански 6.
47485
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1219
от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 645/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аврора“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 20,
вх. А, ап. 3, и с предмет на дейност: търговия с
отпадъци от черни и цветни метали (след получаване на лиценз); строителна дейност и услуги,
търговия и отдаване под наем на недвижими имоти;
таксиметрова и транспортна дейност в страната и
в чужбина; селскостопанска дейност в пълен обем;
производство и търговия с всякакви стоки и услуги
за населението и стопанството, незабранени със
закон, разкриване и експлоатация на заведения за
общестевно хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, външноикономическа
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и външнотърговска дейност в рамките на законодателството в пълен обем по целия предмет на
дейност, с капитал 5100 лв. и със съдружници Игнат
Славев Игнатов, Андрей Михайлович Федосов и
Евгений Михайлович Житник. Дружеството е с
неограничен срок и се представлява и управлява
от управителя Игнат Славев Игнатов.
47486
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 713 от
18.VI.2007 г. регистрира по ф. д. № 14/98 промени
за „Берг ББВ“ – ЕООД, Перник: премества седалището и адреса на управление на дружеството от
Перник, кв. Твърди ливади, бл. 39, ап. 6, в Радомир,
кв. Червена могила, обект Временно селище; вписа
изменения и допълнения на дружествения договор,
извършени с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 23.IV.2007 г.
47487
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1261 от 8.ХI.2007 г.
регистрира по ф. д. № 249/2004 промени за „Аифорос
България“ – ЕАД, Перник: вписва освобождаването на Димитриос Космас Параскевопулос като
член на съвета на директорите на дружеството;
вписва Сарантос Милиос като член на съвета на
директорите на дружеството; дружеството ще се
представлява от всеки двама от членовете на съвета
на директорите заедно.
47488
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1277 от 9.ХI.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 23/2007 промени за „Транс консулт“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял,
съответстващ на 50 дружествени дяла от капитала
на дружеството, на обща стойност 5000 лв. от Борислав Христов Христов на Асен Янакиев Методиев; вписа като едноличен собственик на капитала
Асен Янакиев Методиев; вписва приемане на нов
учредителен акт на дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Асен Янакиев Методиев.
47489
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1273 от
9.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 469/2007 промени
за „Енергоефект“ – ООД, Перник: вписва освобождаването на Диана Панайотова Маринкева като
съдружник в дружеството; вписва Камелия Иванова
Владимирова като съдружник в дружеството; вписва
нов дружествен договор с измененията.
47490
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1256 от
7.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 721/97 промени
за „Ванита“ – ЕООД, Перник: допълва предмета
на дейност със „строителна, монтажна и ремонтна
дейност, търговия с недвижими имоти“; вписва
нов у чредителен акт на дружеството, приет с
решение на едноличния собственик на капитала
на 18.Х.2007 г.
47491
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1266 от
8.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 127/2001 промени за „Стомана Индъстри“ – АД, Перник: вписва
увеличение на броя на членовете на съвета на
директорите от 5 на 6; вписва освобождаването на
Димитриос Космас Параскевопулос като член на
съвета на директорите на дружеството; вписва Сарантос Милиос и Оливие Фо за членове на съвета
на директорите; дружеството ще се представлява
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от всеки двама от следните членове на съвета на
директорите, действащи заедно: Атанасиос Йоанис
Атанасопулос, Людмил Данаилов Стойков, Антон
Кирилов Петров, Менелаос Атанасиос Тасопулос
и Сарантос Милиос.
47492
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1274 от
9.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 256/2004 промени
за „ЮБТ – Юнайтед Болкан трейдърс“ – ЕООД,
Перник: вписва освобождаване на Камелия Валентинова Захариева като управител на дружеството;
вписва Мартин Стефанов Евтимов за управител
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Мартин Стефанов Евтимов.
47493
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261, ал. 1
ТЗ с решение № 1281 от 12.ХI.2007 г. регистрира по
ф. д. № 785/97 промени за „Тиса – метал“ – ООД, с.
Дивотино: вписва прехвърляне на дружествен дял,
съответстващ на 255 дружествени дяла от капитала
на дружеството по 10 лв., на обща стойност 2550 лв.
от Будимир Милосавов Куйович на Теодора Иванова
Здравкова; вписва освобождаването на Будимир
Милосавов Куйович като съдружник и управител
в дружеството; едноличен собственик на капитала
и управител е Теодора Иванова Здравкова; вписва
преобразуване на дружеството от „Тиса – метал“ – ООД, на „Тиса – метал“ – ЕООД; вписва
учредителен акт на дружеството; дружеството ще
се управлява и представлява от Теодора Иванова
Здравкова.
47494
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1269 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 668/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Омега промет“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Трън, кв. Мурговица, бл. 9,
ап. 9, 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
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; вътрешен и международен транспорт; складови сделки;
сделки с интелектуална собственост; туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всякаква
друга дейност или услуги, незабранени от закона,
всички дейности и услуги, за които е необходимо
разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Драган Драгутинович, с неопределен срок и ще се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Драган Драгутинович.
47495
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1329 от
21.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 254/2003 промени за „Идеал пайп“ – ЕООД, гр. Трън: увеличава
капитала на дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.
чрез увеличаване на дяловете; вписа промени в
учредителния акт.
49274
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1299 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 682/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „РС – фентази“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Радомир, ул. Подпоручик Константин
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Цанков 58А, 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, търговска дейност в пълен обем, всякакви
услуги, вътрешен и международен транспорт и туризъм, посредническа дейност, предприемачество,
търговско представителство, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен обем,
импорт-експорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. и с едноличен
собственик на капитала Светослав Василев Венев.
Дружеството е с неограничен срок и ще се управлява и представлява от Светослав Василев Венев.
49275
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1291 от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 677/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мишони“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Рашо Димитров,
бл. 66, вх. В, ап. 53, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговска дейност в пълен обем, строителна
дейност, всякакви услуги, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен
обем, импорт-експорт, бартер, реекспорт, всякакви
други дейности, незабранени със закон (дейностите,
за които се изисква специално разрешение или са
обект на специално регулиране, ще се извършват след
снабдяване с такова или при съответното спазване
на нормативните разпоредби), с капитал 5000 лв.
и с едноличен собственик на капитала Кирил Рангелов Спасов. Дружеството е с неограничен срок
или друго прекратително условие и се управлява и
представлява от Кирил Рангелов Спасов.
49276
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1303 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 685/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Девис груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ул. Струма 16, 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
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови и
сделки с интелектуална 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., с едноличен
собственик на капитала Иван Йорданов Давчев.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Йорданов Давчев.
49277
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1316 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 691/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тумби“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Девети май 23, и с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина
във всичките є видове и посредничество, агентство
и комисионерство на местни и чуждестранни фи-
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зически и юридически лица, представителство във
всички сфери на стопанската дейност, спедиционни,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, производство на зърнено-житни, зеленчукови
и овощни култури, търговия с посадъчен материал,
селскостопанско производство, семепроизводство,
производство и търговия със земеделска продукция,
покупка на селскостопански стоки и други стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на селскостопански стоки от собствено производство, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност, с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
Павлина Димитрова Кирилова. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Павлина
Димитрова Кирилова.
49278
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1051 от
1.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 397/2004 промени
в „Бул комерс 66“ – ООД, Перник: вписва Димитър
Стоянов Милчев като управител на дружеството;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителите Венелин Кирилов Венев и Димитър
Стоянов Милчев заедно и поотделно.
49279
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1119 от
10.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 417/2005 промени
за „Брат“ – ЕООД, Радомир: вписва освобождаването на Атанас Кирилов Янев като управител на
дружеството поради прекратяване на договора за
възлагане на управление, считано от 25.IV.2007 г.;
вписва като управител на дружеството Иван Атанасов Янев, който ще го управлява и представлява.
49280
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1325 от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 697/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Орли“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Кракра, бл. 71, ап. 7, и 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 представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови
и лицензионни сделки и стоков контрол; сделки с
интелектуална собственост; строителни, ремонтни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и всякакви 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 предварително
разрешение от компетентен държавен орган за всяка
от изброените дейности, когато законодателството
предвижда това), с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала Орлин Александров
Димитров. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Орлин Александров Димитров.
49281
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1298 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 681/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СК строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 10,
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вх. В, ет. 4, ап. 60, и с предмет на дейност: строителство на промишлени и граждански обекти, пътно
строителство, строително-ремонтни услуги в страната
и в чужбина, вътрешнотърговска дейност – покупка
на разрешените със закон стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност – импорт, експорт, реекспорт,
бартерни и консигнационни сделки с всякакви стоки,
машини и съоръжения, разрешени със закон, външноикономическа, маркетингова, мениджмънтска и
лизингова дейност, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, посредническа дейност, вътрешен и международен превоз на пътници и товари,
вътрешен и международен туризъм и туристически
услуги в страната и в чужбина, извършване и организиране на разрешените със закон услуги на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, производство на разрешените със закон стоки
с цел продажба на вътрешния и международния пазар, комисионна, спедиционна и складова дейност,
рекламна, информационна и импресарска дейност,
хотелиерска дейност, покупка, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала Станислав Асенов Дамянов. Дружеството е
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станислав
Асенов Дамянов.
49284
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1237
от 5.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 287/91 преобразуване на СД „Тони Тодоров с-ие“ в дружество
с ограничена отговорност „Тони Тодоров“ – ООД,
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; извършване на
строителство и строителни услуги на граждани,
фирми и организации; търговско представителство
и посредничество; интернет услуги и комуникации,
комисионни, спедиционни, превозни; складови
сделки; транспортни услуги, в т. ч. и информационни, програмни, импресарски или други услуги;
лизинг, както и всякаква друга дейност или услуги,
незабранени със закон (всички дейности и улуги,
за които е необходимо разрешение или лиценз, ще
се извършват след получаването му), с капитал
5000 лв., със съдружници Антон Любенов Тодоров и Анелия Иванова Тодорова. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява от съдружниците Антон Любенов Тодоров и Анелия Иванова
Тодорова заедно и поотделно и ще се управлява
от тях само поотделно; новоучреденото дружество
„Тони Тодоров“ – ООД, като правоприемник на
преобразуващото се дружество СД „Тони Тодоров
с-ие“ поема всички негови активи, пасиви и фактически отношения.
49285
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1295
от 15.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 410/2006
промени за „Стийл инженеринг“ – ЕООД, Перник: вписа като съдружник „Етерна 2006“ – ООД,
София, представлявано от управителя Стефан Атанасов Циганчев, във връзка с което прехвърля 25
дружествени дяла от капитала на дружеството на
стойност 100 лв. всеки дял, или на обща стойност
2500 лв., от едноличния собственик на капитала
Юлиан Иванов Станчев на съдружника „Етерна
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2006“ – ООД, представлявано от управителя Стефан Атанасов Циганчев, чрез покупко-продажба;
преобразува дружеството от ЕООД в ООД; вписа
нов дружествен договор, съобразен с направените
промени в статута на дружеството.
49286
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1304 от
19.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 177/2005 промени за „АСЛ – Машгруп“ – ООД, Перник: вписва
промяна в предмета на дейност: производство на
машини и съоръжения за добив и обработка на
скалнооблицовъчни материали, резервни части,
сменно оборудване, както и други машини и оборудване, нестандартно инструментално оборудване;
консултантска и комисионна дейност; търговско
представителство и посредничество на български и
чуждестранни лица; вътрешна и външна търговия;
инженеринг; маркетинг и мениджмънт; внос-износ,
бартерни и реекспортни операции; покупко-продажба, стопанисване, строителство, ремонт, управление
и отдаване под наем на жилищни и промишлени
имоти, както и всякакви други незабранени със
закон дейности; вписва нов учредителен договор
на дружеството.
49287
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1123 от
11.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 336/2007 промени
за „Бернабеу“ – ЕООД, Перник: вписа прехвърляне
на дружествен дял от дружеството, съответстващ на
250 дяла от капитала, всеки от по 10 лв., на обща
стойност 2500 лв. от Владимир Пламенов Андонов
на Александър Орлинов Димитров; преобразува
дружеството в „Бернабеу“ – ООД; вписва като
съдружник в дружеството Александър Орлинов
Димитров; вписа дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Владимир
Пламенов Андонов.
49288
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1179
от 22.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 87/2004 промени за „Балкан транс“ – ООД, Перник: вписа
прехвърляне на дружествения дял на Ася Стоянова
Райчева – 200 дяла на обща стойност 2000 лв. от
капитала на дружеството, на Иван Боянов Иванов;
вписа прехвърляне на дружествения дял на Ася
Стоянова Райчева – 50 дяла на обща стойност
500 лв. от капитала на дружеството, на Емил Андреев Боянов; вписа като съдружник в дружеството
Емил Андреев Боянов; освобождава Ася Стоянова
Райчева като съдружник в дружеството; допълва
предмета на дейност на дружеството с „търговия
с недвижими имоти“.
49289
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1301 от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 683/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център – Перник“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, ул.
Брезник 1, и с предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ, с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
„Многопрофилна болница за активно лечение
„Рахила Ангелова“ – АД, Перник. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от управителя Петър Костадинов Петров.
49290
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1297
от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 680/2007 вписа в тър-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

говския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джулиано – ЛТС“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник, кв.
Проучване, бл. 5, вх. А, ет. 7, ап. 158, и с предмет
на дейност: вътрешнотърговска дейност – покупка
на разрешените със закон стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; външноикономическа дейност; маркетингова,
мениджмънтска и лизингова дейност; вътрешен
и международен превоз на пътници и товари и
рент-а-кар; вътрешен и международен туризъм;
хотелиерство и ресторантьорство; разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене
и вериги от магазини; производство, преработка
и търговия с всякакви стоки, продукция, изделия
и детайли за бита и стопанството на вътрешния и
международния пазар; строително-ремонтни дейности и услуги в страната и в чужбина; търговска
дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни
метали; превозна, информационна, импресарска,
рекламна и представителна дейност на български
и чуждестранни физически и юридически лица;
комисионна, спедиционна и складова дейност; внос,
износ и реекспорт на всякакви разрешени със закон
стоки; всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. и с едноличен
собственик на капитала Юлиан Здравков Софрониев.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от Юлиан Здравков Софрониев.
49291
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1319 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 694/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Ем Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Търговска, бл. 25, вх. Б,
ап. 14, и с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия със стоки (хранителни и нехранителни),
разрешени със закон, производство, преработка и
търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за
бита и стопанството, селскостопанска продукция,
хранителни и нехранителни стоки; търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна
дейност (след получаване на необходимия лиценз);
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната
и в чужбина (в т. ч. предоставяне на информация
и оказване на съдействие на лицата, които търсят
работа, и на работодателите с цел сключване на
договор), производство и търговия с вина, спирт и
спиртни напитки, внос, износ, реекспорт, покупко-продажба на леки и товарни автомобили, авточасти и автомобилни принадлежности, ремонтна
и сервизна дейност, репатриране на автомобили
в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на чуждестранни лица в
страната и в чужбина, маркетинг, туристически,
рекламни, транспортни и сервизни услуги, уебдизайн, предпечатна подготовка; импорт-експорт и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на
капитала Георги Мартинов Георгиев. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Георги
Мартинов Георгиев.
49282
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1315
от 19.ХI.2007 г. регистрира по ф. д. № 604/2005
промени за „Идея М“ – ЕООД, Перник: вписва
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прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на
50 дружествени дяла от капитала на дружеството
на обща стойност 5000 лв., от Михаил Владимиров
Михайлов на Катя Георгиева Михайлова; вписа
като едноличен собственик на капитала Катя Георгиева Михайлова; вписва нов учредителен акт
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Катя Георгиева Михайлова.
49283
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1246 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 661/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Розали“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, кв. Даскалово, ул. Грамаге 15А,
и с предмет на дейност: производство и покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, продажба на стоки
от собствено производство, търговска дейност в
пълен обем, всякакви услуги, външноикономическа
дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен
обем, импорт-експорт, бартер, реекспорт, всякакви
други дейности, незабранени със закон, с капитал
е 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Розалина Колева Костадинова. Дружеството е с
неограничен срок или друго прекратително условие
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Розалина Колева Костадинова.
47714
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1245 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 660/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Неутрино“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 108, вх. В,
ет. 1, ап. 56, и с предмет на дейност: продажба, ремонт
и монтаж на аудио-визуална техника за дома и автомобили, електроматериали, консумативи и модули,
монтаж на електронни устройства на автомобили,
проектиране, консултации и изпълнение на силови
и слаботокови проекти инсталации, консултантска
дейност, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Венцислав Иванов
Йорданов. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Венцислав Иванов Йорданов.
47715
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1244 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 659/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булминерал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Черешово топче 7, и с
предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина във всичките є видове и форми, импорт,
експорт, реекспорт, търговско представителство и
посредничество, агентство и комисионерство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
лизинг, търговия със суровини за металургията и
енергетиката, производство и реализация на стоки
и услуги, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Виталиевич
Усачев. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от Калоян Николов Пенков.
47716

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1042 от 27.ІХ.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 447/2002 промени за „Метал трейд – 66“ – ООД,
Перник: вписва Димитър Стоянов Милчев като
управител на дружеството; вписва нов дружествен
договор; дружеството ще се представлява и управлява от управителите Венелин Кирилов Венев
и Димитър Стоянов Милчев заедно и поотделно.
47717
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1287 от 13.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 9/2007 промени за „Регионален образователен
център“ – ЕООД, Перник: вписа като съдружник
Силвия Боянова Стоянова; вписа прехвърляне на 100
дяла от капитала на дружеството на обща стойност
5000 лв. от съдружника Боян Кирилов Боянов на
съдружника Силвия Боянова Стоянова; освобождава като съдружник и управител Боян Кирилов
Боянов; вписа промени в учредителния договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Силвия Боянова Стоянова.
47718
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 669/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Декса“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Кракра, бл. 68, вх. А, ет. 2,
ап. 6, 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
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови и
сделки с интелектуална 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., с едноличен
собственик на капитала Красимира Димитрова
Кирилова. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимира Димитрова Кирилова.
47719
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1240 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 656/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Роза Георгиева“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, пл. Кракра Пернишки, бл. 14, вх. А, ет. 5, ап. 29, и с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти,
с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на
капитала Роза Георгиева Игнатова. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Роза Георгиева Игнатова.
47720
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1257 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 664/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кри Зет“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин,
бл. 29, вх. А, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ,
бартерни и други специфични търговски операции;
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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, 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., с едноличен собственик на капитала Евгени Димитров
Ангелов. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Евгени Димитров Ангелов.
47721
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1283
от 13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 673/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Адикт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток,
ул. Юрий Гагарин, бл. 29, вх. Г, ет. 4, ап. 75, 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
посредничество; интернет услуги и комуникации;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
вътрешен и международен транспорт; складови
и сделки с интелектуална собственост; туристически, рек ламни, 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 Анета Иванова
Младенова. Дружеството е с неопределен срок и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Анета Иванова Младенова.
47722
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1258 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 665/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Съни – кар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Крум Накев 29, и
с предмет на дейност: внос и покупко-продажба на
моторни превозни средства – нови и втора употреба;
автосервизни и авторемонтни услуги; транспортна
дейност; покупка и производство на стоки с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова и маркетингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина; информационна, импресарска,
рекламна и консултантска дейност или предоставянето на други услуги; импорт, експорт и реекспорт;
бартерни, компенсационни и други специфични
външноикономически сделки и операции; вътрешен и
международен превоз на пътници и товари; таксиметрови услуги; производство на видео- и звукозаписи
(съгласно законодателството), покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; туристическа,
хотелиерска дейност; охранителна дейност на ФЛ
и ЮЛ, товари, инкасо (след издаване на лиценз),
както и всякакви други дейности, разрешени със
закон и съгласно изискванията на законодателството
(всички дейности, за които е необходимо издаване
на разрешение (лиценз), ще бъдат осъществявани
след получаването му), с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитал Светослав Людмилов
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Костадинов. Дружеството е с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Светослав Людмилов Костадинов.
47723
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1259 от
8.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 32/95 промени
за „Кортина“ – ООД, Перник: премества адреса на
управление в Перник, ул. Кракра 24; вписа промяна
в дружествения договор.
47840
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1300
от 16.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 456/2007
промяна за „Юпитер секюрити“ – ЕООД, Перник:
допълва предмета на дейност с „охранителна дейност
(след получаване на лиценз) и всякакви дейности,
незабранени със закон“.
47841
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1230 от 1.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д.
№ 379/2002 промени за „Люсим – 2001“ – ЕООД,
Перник: вписа прехвърляне на дружествени дялове:
50 дяла от по 100 лв. с обща стойност 5000 лв.,
както и на търговско предприятие като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
чрез покупко-продажба от Славчо Иванов Антов
на Методи Стефанов Ценов; заличаване на Славчо
Иванов Антов като едноличен собственик на капитала и управител; вписа като едноличен собственик
на капитала Методи Стефанов Ценов, който ще
управлява и представлява дружеството; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
в Перник, ул. Оборище 79.
47842
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1243 от
6.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 41/2005 промени
за „Ораново“ – ЕООД, Перник: променя фирмата
на „Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД, Перник; вписа
промяна в учредителния акт.
47843
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1294 от 14.ХІ.2007 г. регистрира по
ф. д. № 533/2003 промени за „Международно образование“ – ЕООД, Перник: вписа като съдружник
Силвия Боянова Стоянова; вписа прехвърляне на
500 дяла от капитала на дружеството по 10 лв. на
обща стойност 5000 лв. от съдружника Боян Кирилов
Боянов на съдружника Силвия Боянова Стоянова;
освобождава като съдружник и управител Боян
Кирилов Боянов; вписа промени в учредителния
договор; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Силвия
Боянова Стоянова.
47844
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2311
от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 87/2007 вписа промени за
„Изотерм БГ груп“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружници в дружеството Георги Петров Георгиев и
Васил Янев Василев; вписа промени в дружествения
договор съгласно решение на общото събрание на
съдружниците, проведено на 31.VIII.2007 г.
47012
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2534 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 2180/95 вписа продажбата
на предприятие с фирма „Светлана Христова“ от
едноличния търговец Светлана Кунчева Христова
като съвкупност от права, задължения и фактически
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отношения на „Ралифарма“ – ООД, Плевен (рег. по
ф. д. № 940/2007), представлявано от управителя
му Светлана Кунчева Христова.
47013
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2507 от
5.ХI.2007 г. по ф. д. № 868/2006 вписа промени за
„Алто – мет“ – ЕООД, Плевен: вписа като управител на дружеството Надия Великсар; дружеството
се управлява и представлява от управителите Миглена Ангелова Тончева и Надя Великсар заедно и
поотделно.
47014
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2501 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 1075/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Интер – термо“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ж. к. Дружба, бл. 424, вх. А,
ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: монтаж на
климатична и вентилационна техника и системи,
покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба, внос-износ
на хранителни и промишлени стоки, продажба
на стоки собствено производство, консултантски
услуги, търговско представителство (без процесуално) или посредничество, агентство, бартерни и
реекспортни операции и сделки, консигнационна
търговия, лизингова дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски, проектантски
услуги, разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност с отпадъци,
дърводобив, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от съдружниците (управители) Веско Павлов Шалварков и Иван Георгиев
Иванов заедно и поотделно.
47015
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение и определение № 2514 от 5.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 2026/97 вписа промени за „Генерал Ганецки“ – АД, Плевен: заличава като член на съвета
на директорите Веселин Цветанов Марков; вписа
за член на съвета на директорите „Х.С.С.“ – ЕООД,
София (рег. по ф. д. № 8822/2002), представлявано
от Христо Стефанов Стефанов, с определение допуска прилагането на годишен финансов отчет за
2006 г. на дружеството, проверен от дипломиран
експерт-счетоводител и приет от ОС на акционерите, проведено на 17.ІХ.2007 г.
47016
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2321 от
11.Х.2007 г. по ф. д. № 1009/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дърам естейтс България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Пелишат,
област Плевен, ул. Трифон Гърчев 24, и с предмет
на дейност: транспорт, спедиция, автосервизни и
автотенекиджийски услуги; външна и вътрешна
търговия (внос и износ) на МПС и ППС; покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на
недвижими имоти и всякакъв вид движими вещи,
лизинг, дистрибуция и международен пласмент;
изкупуване, производство, преработка и продажба
в страната и чужбина на селскостопанска продукция – растителна и животинска; производство и
продажба на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки; посреднически
и комисионни услуги; търговско представителство
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и посредничество на местни и чужди лица в страната и чужбина; пътнически и товаро-транспортни
услуги в страната и чужбина; ресторантьорство и
хотелиерство; рекламна и информационна дейност
(без кино и печат); счетоводна и консултантска
дейност; складова дейност; продажба на стоки от
собствено производство; менителници; записи на
заповед и чекове, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дерек Арнолд Мидълтън.
47017
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2546
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 125/2004 вписа промени за „Охрана и банков сервиз Плевен“ – ООД,
Плевен: заличава като съдружник и управител
на дружеството Стефко Константинов Величков;
вписа като управител и представляващ дружеството
Стефка Ценева Мочева; вписа решение на ОС на
съдружниците от 1.Х.2007 г., с което е приет нов
дружествен договор на дружеството.
47018
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2544
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2299/94 вписа промени
за „ПВД“ – ООД, Плевен: вписа промяна в адреса
на управление на дружеството от Плевен, ул. Тодор
Каблешков 39, на Плевен, ул. Георги Кочев 94; вписа
решение на ОС на съдружниците от 29.Х.2007 г., с
което са приети изменения в дружествения договор.
47019
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2583 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1100/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Асведа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Плевен, ж. к. Дружба, бл. 119, ет. 2, ап. 3, и с
предмет на дейност: посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и чужбина, рекламна, информационна
и маркетингова дейност, счетоводна и консултантска дейност, организиране на курсове и семинари, търговия с недвижими имоти и отдаване под
наем на недвижими имоти, строително-ремонтна
дейност, търговия с горива и смазочни материали,
транспорт, спедиция, автосервизни услуги, външна
и вътрешна търговия, вкл. на МПС и ППС, лизинг,
дистрибуция, международен пласмент, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Петя Стоянова Ангелова и Георги Александров Ангелов и
се управлява и представлява от управителя Петя
Стоянова Ангелова.
47020
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2571 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1087/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иси пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ж. к. Дружба, бл. 117, ет. 2,
ап. 3, и с предмет на дейност: електротехнически
услуги, превозна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и 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, услуги собствено
и чуждо производство, покупка на ценни книжа с
цел продажба, откриване и експлоатация на компютърни зали и извършване на компютърни услуги,
търговско посредничество и представителство (без
процесуално) на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, извършване на комисионни
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и спедиционни сделки, извършване на складова
дейност, извършване на хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни и
програмин услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка, отглеждане, 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, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Лъчезар Маринов Кръстев.
47021
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2595 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1748/98 вписа продажбата на
предприятие с фирма „Бонели – Бойчо Миронов“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец Бойчо
Миронов Бойчев на едноличен търговец Красимир
Аспарухов Митов с фирма „Мак – 92 – Красимир
Аспарухов“ (рег. по ф. д. № 5258/91).
47022
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2597
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 506/2003 вписа промени
за „Априлци лифт“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник в дружеството Динка Петрова Боева;
заличава като управител Ангел Симеонов Боев;
вписа за едноличен собственик на капитала на
дружеството „Фърст Априлци“ – ЕООД, София
(рег. по ф. д. № 11898/2002 на СГС); вписа промяна
в наименованието на дружеството от „Априлци
лифт“ – ООД, на „Априлци лифт“ – ЕООД; заличава вписания адрес на управление – Плевен,
ж. к. Сторгозия, бл. 44, вх. Г, ет. 6, ап. 18; вписа
нов адрес на управление – Плевен, бул. Русе 118
(офис бензиностанция „Генимекс“); вписа за управител и представляващ дружеството Цветомир
Стилиянов Петков.
47023
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 1065/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Богданов 2008“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Ралево, област Плевен, ул.
Христо Ботев 28, и с предмет на дейност: покупкопродажба и производство на стоки от хранителен и
нехранителен произход, търговия на едро и дребно
със стоки от хранителен и нехранителен произход, внос и износ, бартерни сделки, откриване и
експлоатация на хотели, ресторанти, закусвални,
сладкарници, павилиони и щандове за продажба
на стоки и услуги, продажба на алкохолни, спиртни напитки и цигари (след лиценз), транспортни,
таксиметрови и туристически услуги в страната
и чужбина, оказионна дейност (без паметници на
културата), комисионна и посредническа дейност,
п редстави телст во (без п роцесуа лно) на д ру г и
фирми, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Славко Нейков Богданов.
47024
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2493 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 1066/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
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ворност „Богданова 2008“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Ралево, област Плевен, ул.
Христо Ботев 28, и с предмет на дейност: покупкопродажба и производство на стоки от хранителен и
нехранителен произход, търговия на едро и дребно
със стоки от хранителен и нехранителен произход, внос и износ, бартерни сделки, откриване и
експлоатация на хотели, ресторанти, закусвални,
сладкарници, павилиони и щандове за продажба
на стоки и услуги, продажба на алкохолни, спиртни напитки и цигари (след лиценз), транспортни,
таксиметрови и туристически услуги в страната
и чужбина, оказионна дейност (без паметници на
културата), комисионна и посредническа дейност,
представителство (без процесуално) на други фирми,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Снежинка
Трифонова Богданова.
47025
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2592
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 1097/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Роната“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Долни Дъбник, област
Плевен, ул. Добри Чинтулов 6, и с предмет на
дейност: всички видове международен автомобилен транспорт – превози на пътници и товари
в страната и чужбина – в Европейския съюз и
извън него със собствени, наети или с договор
за лизинг МПС, спедиторска дейност, търговия с
резервни части за автомобили, таксиметрови услуги в страната и чужбина, авторемонтни услуги,
електро- и газозаваръчни, автобояджийски услуги
и автотенекеджийство, външно- и вътрешнотърговска дейност на едро и дребно, откриване на
магазини в страната за търговия с хранителни и
промишлени стоки, бартерни сделки, комисионна,
оказионна и антикварна дейност (без паметници
на културата с национално значение), търговско
посредничество и представителство (без процесуално), производство, изкупуване, съхранение,
реализация и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен характер (след
съответните разрешителни), пчелни продукти,
ресторантьорство, хотелиерство, кафе-аперитив,
скара-бира, продажба на тестени изделия, цигари
(след лиценз), продажба на алкохолни (след лиценз)
и безалкохолни напитки, концентрати (след лиценз), галантерия, пасмантерия, книжарски стоки,
фризьорски, шивашки, плетачески, дърводелски,
шлосерски, стругарски, строителни и строителноремонтни дейности, запис, търговия и даване под
наем на аудио- и видеокасети, организиране на
спортни и забавни игри, вътрешен и международен
туризъм, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Росен Георгиев Събев.
47026
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2589 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1105/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хубави неща“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Дойран 136,
офис 63, и с предмет на дейност: производство
и продажба на селскостопанска продукция (растителна и животинска), закуски, безалкохолни
и алкохолни напитки (след лиценз), кафе, ядки,
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производство и продажба на промишлени стоки,
цветарство, изграждане и експлоатация на кафе-аперитив, заведения за обществено хранене,
увеселителни заведения (без хазарт), откриване
на клубове за компютърни игри, интернет услуги,
счетоводни услуги, търговия на едро и дребно с
хранителни и нехранителни стоки (пакетирани и
непакетирани), всякаквъв вид рекламна дейност,
ел. услуги, тенекеджийство, ремонт на битова
техника, автомонтьорство и сервизна дейност,
таксиметрови и транспортни услуги в страната
и чужбина, маркетинг, складова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на книги
с цел продажба, търговия и посредничество при
търговия с недвижими имоти, външнотърговска
дейност – внос и износ, реекспорт, комисионна
и лизингова търговия, фризьорство и козметика,
шивашки услуги и машинопис, строително-монтажна дейност, ел. услуги, ВиК услуги от А до Я,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Пенка Борисова Ангелова.
47027
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
и определение № 2505 от 2.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 362/2004 вписа промени за „А втотранспорт
93“ – АД, Славяново: заличава като член на съвета
на директорите Живко Тодоров Куртев; вписа за
член на съвета на директорите „Конимо“ – АД,
София (рег. по ф. д. № 11170/98 по описа на СГС),
представлявано от Живко Тодоров Куртев; вписа
изменения и допълнения в устава на дружеството,
приети с решение на ОС на акционерите, проведено
на 21.VІІІ.2007 г.; дружеството се представлява от
членовете на съвета на директорите: Десислава
Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълов, Светла
Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, София,
представлявано от Живко Тодоров Куртев, колективно по реда на чл. 235, ал. 1 ТЗ; с определение
допуска представения и проверен от дипломирания
експерт-счетоводител Милка Костова и приет от ОС
на акционерите на 21.VІІІ.2007 г. годишен финансов
отчет на дружеството за 2006 г.
47028
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2604 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 784/2007 вписа промени за
„Интерконтакт“ – ООД, Плевен: допълва предмета
на дейност на дружеството със: внос и износ, търговия на едро и дребно с пиротехнически материали
и артикули за фойерверки и заря; вписа решение
на ОС на съдружниците от 3.Х.2007 г., с което са
приети изменения в дружествения договор.
47029
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2570
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1084/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виктория комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Прилеп 1, вх. Г, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
посредническа и консултантска дейност, сделки с
недвижими имоти, инвеститорско-проектантска и
строително-ремонтна дейност, реклама и дизайн,
търговия на дребно и едро със стоки, внос и износ,
вътрешен и международен транспорт, спедиторска,
таксиметрова и туроператорска дейност, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, производство, изкупуване и продажба на
селскостопански стоки, импресарска и продуцентска
дейност, частни школи и училища, и с капитал
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5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Борисов Павлов.
47030
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2574
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1089/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евроимпекс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Сан Стефано 4, ет. 3,
ап. 5 и 6, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност на стоки и услуги (без
забранените), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и други стопански дейности, строителни и ремонтни услуги, внос
и износ на всички видове строителни материали,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
консултантска дейност, текстообработка, компютърен дизайн и печатна дейност, дистрибуторска,
лизингова дейност, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество, комисионна, лицензионна, туристическа, рекламна, информационна,
вътрешен и международен туризъм, производство,
реализация и изкупуване на селскостопанска продукция, издателска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от съдружниците
Алексей Юриевич Никанов и Олег Леонидович
Авсеев заедно и поотделно.
47031
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2598 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1453/96 вписа промяна за
„Хранене за всички – 96“ – АД, Плевен: вписа за
член на съвета на директорите на дружеството и
председател на съвета на директорите Екатерина
Николова Якимова-Матева.
47032
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2588 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1104/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Деомакс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ж. к. Мара Денчева, бл. 12,
вх. Д, ап. 23, и с предмет на дейност: търговия с
всички видове стоки, вкл. и промишлени в страната
и чужбина, извършване на СМР в далекосъобщенията, предлагане и продажба на бързооборотни
стоки и услуги на лицензирани мобилни и телекомуникационни оператори, продажба на алкохол и
цигари (след лиценз), разкриване на кафе-аперитиви, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с
хранителни и промишлени стоки, бартерни сделки,
производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински
произход в страната и чужбина, продажба, внос и
износ на стоки, транспортни и таксиметрови услуги с
лек, лекотоварен и товарен транспорт, туристически
услуги в страната и чужбина, консултантски услуги, маркетинг, лизинг, търговско посредничество,
представителство (без процесуално) и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Даниела Иванова
Николова-Мартинова.
47033
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2573 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1088/2007 вписа в търгов-

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мирчев – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Стефан
Караджа 24, ет. 6, ап. 20, и с предмет на дейност:
покупка, производство, преработка, пласмент и
търговия на едро и дребно на селскостопанска
и животинска продукция в страната и чужбина,
хранителни стоки, кафене, ресторантьорство и
хотелиерство, тютюневи изделия (след лиценз),
стоки за бита, маркетинг, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, консултантски услуги, реклама, таксиметрова дейност,
таксиметров превозвач (след лиценз), услуги със
селскостопанска техника, инструкторско-преподавателска дейност, посредничество при сделки
с недвижими имоти, закупуване, строителство,
ремонт или преустройство на недвижими имоти
с цел продажба, управление на недвижими имоти,
оценяване на недвижими имоти (след лиценз), и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Пламен Илиев Мирчев.
47034
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 9443 от
13.ХI.2007 г. по ф. д. № 4534/94 вписа прехвърляне
на търговското предприятие на „Сабекс“ – ООД,
Пловдив, на „Зет Би“ – ЕООД, Пловдив.
49292
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9348 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4882/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТИК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 4 януари 28, офис 10, с предмет
на дейност: инвестиции и предприемаческа дейност
с недвижими имоти, производство и търговия на
промишлена и селскостопанска продукция, всякакъв
вид стопански дейности с изключение на изрично
забранените със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Татяна Викторовна Кузмина.
47496
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9387 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4887/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Саймон ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к.
Тракия, бл. 126, вх. Е, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: внос и продажба на товарни автомобили – нови и втора употреба, отдаване под наем
на автомобили, рент-а-кар, производство и търговия – внос и износ, вкл. по бартерни сделки с
шивашки изделия, плетиво, бродерия, конфекция,
трикотаж, бельо, кожена галантерия и кожено
облекло, интериорно обзавеждане на ресторанти,
хотели и др. заведения с покривки, пердета, завеси,
постелъчно бельо, ковертюри и други, производство, сервиз, услуги, реализация и търговия на
изделия в областта на електрониката, експлоатация
на права на интелектуална собственост, патенти,
лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция
на аудио-визуални продукти, радио-телевизионни
програми, филми, видеофилми, интернет доставчик, конструиране, проектиране, строителство и
ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешна и външна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения
и други вещи в първоначален или преработен вид,
внос, износ, транспортна дейност в страната и в
чужбина, транспортни, автосервизни, битови и
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комунални услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция
от растителен и животински произход в страната
и чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговско
представителство и посредничество в страната
и чужбина, дистрибуция, складова и лизингова
дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни
игри, продажба и замяна на благородни метали,
отпускане на кредити срещу залог (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности или получаване
на разрешение, за които се изискват такива, и при
спазване на законовите изисквания), всякакъв
вид дейности и услуги, незабранени със закон,
които по обем и предмет изискват да се водят по
търговския начин. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Желязков Атанасов и Желязко Христов Атанасов,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
47497
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9382
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4886/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Виа
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. 6 септември 195, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изделия със и от
тях, вкл. внос и износ, изработка, преработка и
ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни (след съответна регистрация), вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредничество, търговско представителство, строителство, хотелиерска, ресторантьорска,
транспортна дейност, лизингова дейност, консултантски услуги, всякаква друга незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Виолетка
Ангелова Станилова.
47498
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9333 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4800/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Фрукт агро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Райко Даскалов 44, ет. 2, с предмет на дейност:
производство и търговска дейност, търговия с
всички видове стоки в страната и чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка
и търговия – вътрешна и външна, комисионна
търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг
международен и вътрешен туризъм, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество в
страната и чужбина с наши и чуждестранни фирми, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Ахматово“ – ООД, и
Илиян Димитров Желязков и се представлява и
управлява от Атанас Димитров Ташков.
47499
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9352 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4853/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Торо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Гарванов 28, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество и
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агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, строително-ремонтна дейност,
рекламни, консултантски, информационни и други услуги, както и всяка друга стопанска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Христов Стоев.
47500
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9381
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4754/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Делта Инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 11 август 5, ет. 1, с предмет на
дейност:вътрешна и външна търговия с всякакъв
вид стоки, разрешени от закона, производство на
хранителни и нехранителни стоки за продажба,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, производство на
текстил и текстилни произведения и реализацията
им на пазара, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство,
ара н ж и ра не, марке т и н г, и н т ериорн и ус л у г и ,
проектиране, строителство и ремонт на сгради,
конструкторска и инженерингова дейност, туризъм, пътнически и товарни транспортни услуги в
страната и чужбина, ресторантьорска, хотелиерска
дейности (след съответното разрешение), продажба
на алкохол, цигари (след съответните разрешителни
и лиценз), продажба на захарни изделия, кафе и
безалкохолни напитки, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бюлент
Ербаш, Йозгюр Гюнеш, Мехмет Гьокхан Демир
и Мурат Тунч и се представлява и управлява от
Бюлент Ербаш.
47501
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9368 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4818/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Никмар 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хисаря, ул.
Розова долина 16, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия
на хранителни, промишлени, селскостопански,
битови стоки, производство и търговия с алкохолни и тютюневи изделия (след получаване на
съответните разрешения за това), вътрешна и
външна търговия с черни и цветни метали (след
получаване на съответните разрешения за това),
внос и търговия в търговската мрежа на страната
с резервни части – нови и втора употреба, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, спедиция, вътрешни и международни превози на пътници и товари, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, внос, износ, бартерни сделки в страната и в
чужбина, реекспорт, застрахователна, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност,
инженерингова дейност, трансфер на технологии
и ноу-хау, лицензионни сделки, сделки с индустриална и интелектуална собственост, производствена дейност в областта на промишлеността,
селското стопанство, търговията, спорта и услугите, строителна дейност, битови услуги, сервизни
услуги, изграждане на магазинна мрежа, вкл. и
на консигнационен принцип, всякакъв друг вид
стопанска дейност, с изключение на забранената
със закон или други нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Марина Симонова Атанасова и
Никола Илиева Илиев, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
47502
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9342
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4874/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тотал
консулт – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ягодово, ул. Черноризец Храбър 4,
с предмет на дейност: интериорно обзавеждане на
ресторанти, хотели и други заведения с покривки,
пердета, завеси, постелъчно бельо, ковертюри и
др., покупка и продажба на хранителни стоки,
производство и продажба на закуски, сандвичи,
тостери, кафе и безалкохолни напитки, производство и търговия на конфекция, производство
и пласмент на шивашки изделия, производство и
продажба на детски играчки, компютърни услуги,
интернет, проучване, проектиране, строителство и
ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения,
изграждане, ремонт и поддръжка на електрически
мрежи, системи, уреди и инсталации, ниско- и
силнотоково строителство, електроуслуги и ремонт на битова техника, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия с хранителни, промишлени стоки,
машини, съоръжения и други вещи в първоначален или преработен вид, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход
в страната и чужбина, винопроизводство, внос,
износ, търговия на едро и дребно в страната и
чужбина, консултантска дейност, гледане на деца
и възрастни хора, транспортна дейност в страната
и чужбина, транспортни, автосервизни, битови и
комунални услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
туристическа дейност, търговско представителство
и посредни чест во, спедиц ионна, комисионна,
складова и лизингова дейност, печатарска дейност,
таксиметрова дейност, дейности и услуги, за които
се изисква лиценз (след издаване на съответния
лиценз), звукозаписи, видеоигри, развлекателни
игри и всякакви други дейности, незабранени със
закон, които по обем и предмет изискват да се
водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Георгиева Станчева.
47503
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9337 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4866/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Соня стил“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград, ул.
Илинден 43, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
производство и търговия на едро и дребно с конфекция и бутиково облекло, търговия с хранителни
и промишлени стоки на едро и дребно в страната
и чужбина, транспортна дейност, продажба на
кафе, безалкохолни напитки и сладкарски изделия
в магазини и заведения за обществено хранене,
продажба на алкохол и цигари (след получаване
на необходимото разрешение за извършване на
тези дейности), производство и продажба на стоки в страната и чужбина и извършване на други
дейности и услу ги, които не са забранени от
действащото законодателство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Петрова Ангелова и Соня Петрова
Ангелова, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
47504
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9344 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4877/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „КФ инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Иларион Макариополски 31А, с предмет на дейност:
строителна дейност, проектиране, строителство и
ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни
обекти, вътрешна и външна търговия и търговия
на едро и дребно на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, ресторантьорство и хотелиерство, посредническа и комисионерска дейност,
спедиционна и транспортна дейност в страната и
чужбина, консултантска дейност, рекламна дейност, дизайнерство и аранжиране, преводаческа
дейност, извършване на всякакви производствени и
непроизводствени услуги, извършване на всякакъв
вид дейност и услуги, позволени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Райчо Георгиев Филев и Иван Запрянов Кръстев, които представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
47505
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 9295 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4823/2007 вписа акционерно
дружество „Многопрофилна болница за активно
лечение Тракия“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Марица 77, с предмет на
дейност: многопрофилна болница за активно лечение, диагностика и лечение на заболявания, когато
лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболнична помощ, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации,поискани
от лекар или стоматолог от други лечебни заведения, трансплантация на органи, тъкани и клетки,
медико-козметични услуги, клинични изпитвания
на лекарства и медицинска апаратура, съгласно
действащото в страната законодателство, учебна и
научна дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поимен
ни акции с право на глас с номинална стойност
10 лв., със съвет на директорите в състав: Георги
Христов Попов, Георги Несторов Несторов и „Тракия МЦ“ – ООД, Пловдив, и се представлява от
изп. директор Георги Христов Попов.
47506
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 9353 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4893/2007 вписа еднолично
акционерно дружество „Омега агро инвест“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
6 септември 113, с предмет на дейност: импорт,
експор т, рек лам на, ок азион на, т у рис т и ческ а,
строителна, транспортно-спедиторска, складова,
ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна
мрежа и ателиета за продажба на стоки и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на селскостопанска продукция,
сделки с недвижими имоти, материали и техника,
всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни обикновени налични с
право на глас акции с номинална стойност 1 лв.,
собственост на „Винпром Пещера“ – АД, Пловдив,
със съвет на директорите в състав: Егор Свиленов
Боев, Иван Георгиев Папазов и Никола Митков
Анев, и се представлява от изп. директор Егор
Свиленов Боев.
47507
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9334 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 4858/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Риалайс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. София
28, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, продажба на алкохолни напитки, тютюн
и тютюневи изделия, търговска и външнотърговска
дейност, консултантска дейност, извършване на
други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Красимир Иванов Петков
и Христо Стоилов Костов, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
47556
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9299 от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 4834/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жеков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Дарвин 13, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: производство и търговия – внос
и износ, вкл. и по бартерни сделки, с плетиво,
бродерия, трикотаж, бельо, кожена галантерия
и кожено облекло, интериорно обзавеждане на
ресторанти, хотели и др. заведения с покривки,
пердета, завеси, постелъчно бельо, кувертюри и
други, конструктивна и производствена дейност
на малогабаритна техника, механична обработка
на дребни метални детайли, покупка и продажба
на хранителни стоки, производство и продажба на
закуски, сандвичи, тостери, кафе и безалкохолни
напитки, производство и търговия с конфекция,
производство и пласмент на шивашки изделия,
производство и продажба на детски играчки, компютърни услуги, интернет, проучване, проектиране,
строителство и ремонт на сгради, пътища и пътни
съоръжения, изграждане, ремонт и поддръжка на
електрически мрежи, системи, уреди и инсталации,
ниско- и силнотоково строителство, електроуслуги
и ремонт на битова техника, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия с хранителни, промишлени стоки,
машини, съоръжения и други вещи в първоначален
или преработен вид, изкупуване, производство,
преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в
страната и в чужбина, винопроизводство, внос,
износ, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, консултантска дейност, гледане на деца
и възрастни хора, транспортна дейност в страната
и в чужбина, транспортни, автосервизни, битови и
комунални услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
туристическа дейност, търговско представителство
и посредни чест во, спедиц ионна, комисионна,
складова и лизингова дейност, печатарска дейност,
таксиметрова дейност, дейности и услуги, за които
се изисква лиценз (след издаване на съответния
лиценз), звукозаписи, видеоигри, развлекателни
игри и всякакви други дейности, незабранени със
закон, които по обем и предмет изискват да се
водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Тоско Жеков Жеков.
47557
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9283
от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 4812/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ексантас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
бул. Христо Ботев 99, ет. 1, офис 2, с предмет на
дейност: производство и покупка на стоки с цел
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препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, преводаческа дейност,
посредническа дейност за работа в чужбина, както
и всякаква друга дейност, свързана с предмета на
дружеството, съответстваща на чл. 1 ТЗ и след
снабдяване с необходимото разрешение, когато за
упражняването є се изисква такова по силата на
нормативен документ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Панделис
Анастаси и Христакис Онисифору и се представлява
и управлява от Панделис Анастаси.
47558
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9360 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 4576/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ММ Консултантска къща – Пловдив“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Севастопол 31, с
предмет на дейност: консултиране и посредничество
при сключване на всякакви сделки, посредничество
при управление на фондове, търговска и комисионна дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина
и всякаква друга стопанска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Росица Атанасова Коева.
47559
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9312
от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 4835/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Алт – Литродондас“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, с предмет на дейност:
разкриване и експлоатация на ресторанти, кафетерии и заведения за обществено хранене и
развлечения, хотелиерство и съпътстващи услуги, транспортни услуги, консултантска дейност,
проектиране във всички фази, вкл. изработване
на проекти за строителство, маркетинг, рекламна дейност, импорт-експорт, бартерни сделки,
посреднически и комисионни услуги, търговско
представителство и посредничество, туристически
услуги в страната и в чужбина, търговия с хранителни и селскостопански продукти, откриване
на магазини, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеж дане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Андониос Андониу, Ламброс Аристотелос и Христофорос Тофи,
които представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
47560
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9308
от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 4838/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дева
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Михалаки Георгиев 34, ет. 3, ап. 9, с
предмет на дейност: строителство на всички видове
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сгради, външно и вътрешно обзавеждане, дизайн,
ремонтна дейност, производство на алуминиева и
пластмасова дограма и метални конструкции, всички
видове транспортна дейност и таксиметрови услуги,
след получаване на съответно разрешение за това,
търговия, внос, износ и всякакви други дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Васил Делчев Чолаков.
47561
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9294 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 4830/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Коки и Мони“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
6 септември 228, вх. В, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия и търговия
на едро и дребно със стоки в първоначален, преработен и обработен вид, дизайнерство, аранжиране,
интериорни и екстериорни услуги, организация
и изграждане на панаири и изложби, туристическа и туроператорска дейност, ресторантьорство,
хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене, внос и търговия с авточасти за
леки и товарни автомобили, продажба на стоки
собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено
хранене, посредническа и комисионерска дейност,
спедиционна и транспортна дейност в страната
и в чужбина, автосервиз, консултантска дейност,
маркетингова дейност, рекламна дейност, импресарска и продуцентска дейност, издателска дейност,
преводаческа дейност, инженерингова дейност,
проектиране, строителство и ремонт на всякакъв
вид сгради и други строителни обекти, строителна
дейност, заложна дейност, информационна дейност,
всякакви производствени и непроизводствени услуги, всякакъв вид дейност и услуги, както и всички
други дейности, позволени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Екатерина Костадинова Гацинска и
Вълчо Николов Рашков, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
47562
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9274 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 4725/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Виг и Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Галилей
14, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, услуги по застрахователно
посредничество, представителство и агентство на
български и чуждестранни юридически и физически
лица (в т. ч. застрахователни), покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и
извършване на всички останали търговски дейности
и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Венцислав Пейчев Пейчев, Вяра
Александрова Савова-Иванова и Мариела Богомилова Кацарова и се представлява и управлява от
Анелия Данчева Сулева.
47563
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9300 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 4842/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Монева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Тракия 40А, с предмет на дейност: проектантска,
строителна, инвестиционна, предприемаческа, ремонтна, монтажна дейност и услуги, строителен и
технически надзор, оборудване и обзавеждане на
жилищни и нежилищни обекти, сделки с недвижими имоти, изграждане и поддръжка на инфраструктурни обекти, вътрешно- и външнотърговска
дейност на дребно и едро с всички стоки, изделия
и други вещи, незабранени със закон, производство
на стоки, изделия и други вещи, незабранени със
закон, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен, обработен вид,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари,
спедиционни и складови сделки, услуги в сферата
на туризма, хотелиерство, обществено хранене,
ресторантьорство, търговско представителство,
посредничество и агентство, консултантска, мениджърска, комисионерска, лизингова, дистрибуторска
дейност, както и всички дейности и услуги, незабранени със закон – след издаване на разрешение
за съответната дейност, когато такова е изискуемо
от нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Станка Иванова Гайдова.
47564
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9323 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 632/2004 вписа промени за
„Кобан“ – ООД: приема Мария Матеева Петрова
за съдружник в дружеството; освобождава Банко
Димитров Сапунджиев като съдружник; промени
в дружествения договор. Дружеството се представлява и управлява от Станимир Динев Караславов
и Банко Димитров Сапунджиев заедно.
47565
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9327 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 1596/2003 вписа промени за
„Комтрейд“ – ООД: освобождаване на Румен Динков Димитров като съдружник и заличаването му
като управител на дружеството; приемане на Цона
Иванова Държонова за съдружник; избиране на
Владимир Иванов Държонов за управител; промени
в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от Владимир Иванов Държонов.
47566
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9265 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 3343/2001 вписа промени за
„Експрес – линк“ – ООД: освобождава и заличава
Костадин Тодоров Ватралев като съдружник и като
управител на дружеството; приема Сийка Дякова
Ватралева за съдружник и избора є за управител
на дружеството; дружеството се представлява и
управлява от досегашния управител Асен Тодоров
Ватралев и от новоизбрания управител Сийка Дякова Ватралева заедно и поотделно.
47567
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9363 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1249/99
вписа промени за „Карина 2000“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Пловдив,
ул. Момчил войвода 9, в София, с. Казичене, район
„Панчарево“, Северна промишлена зона, ул. Индустриална 3; вписа промени в дружествения договор.
47845
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9457 от 13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4750/99
вписа промени за „Химтраде“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 54; вписа промяна в
дружествения договор.
47846
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9495 от 14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1904/2004 вписа
промени за „БТ – ЛМ“ – ЕООД: заличава Ирена
Славчева Аврамова като едноличен собственик
на капитала и управител; вписа като едноличен
собственик на капитала Али Юсеинов Дормушев и
го вписа като управител; премества седалището и
адреса в гр. Сунгурларе, област Бургас, ул. Изгрев
51; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Али Юсеинов Дормушев; вписа
промяна в учредителния акт.
47847
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9582
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 4990/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Син
кит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3, с предмет на
дейност: търговска дейност, търговия с всички
видове стоки в страната и в чужбина, превозна,
спедиционна, лизингова, транспортна дейност,
изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и
външна, комисионна търговия и услуги, рекламна
дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина с наши
и чуждестранни фирми, както и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Йохан Хенрикус Хоуф.
49000
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9601 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1110/2007 вписа промени за
„Алекс Делта Адвъртайзинг“ – ЕООД: заличаване
на Костадин Александров Цветанов като едноличен собственик на капитала и като управител
на дружеството; приемане на Долореса Кръстева
Цветанова, Александър Костадинов Цветанов и
Красимира Костадинова Цветанова за съдружници
в дружеството; избиране на Долореса Кръстева
Цветанова за управител на дружеството; промяна
фирмата на дружеството на „Алекс Делта адвъртайзинг“ – ООД; приемане на дружествен договор от
ОС на съдружниците от 8.XI.2007 г.; дружеството се
управлява и представлява от управителя Долореса
Кръстева Цветанова.
49001
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9636 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 5026/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Росбул комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Костаки Пеев 15, ет. 2, с предмет на дейност:
туроператорска и туристическа агентска дейност,
външна и вътрешна търговия, производство и търговия с всички видове промишлени и селскостопански стоки, посредничество и комисионерство,
маркетинг, иновации, всички видове консултантски
услуги, търговско представителство и агентство,
международна и вътрешна транспортна и спедиторска дейност, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Валентин Чудомиров
Найденов, Владислав Леонидович Петров, Благой
Иванов Порязов и Никола Стефанов Шопов и се
представлява и управлява от Валентин Чудомиров
Найденов и Владислав Леонидович Петров заедно
и поотделно.
49002
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9396 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4897/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Еджиейч“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Македония 1, автогара „Родопи“, ет. 2, с предмет на
дейност: дейност по обществен превоз на пътници,
международен транспорт, жп транспорт, търговска
дейност с горива, изграждане на бази и станции за
алтернативни горива и за нови енергийни източници,
логистика, туризъм, ресторантьорство, иновационна дейност, разработване и внедряване на върхови
технологии, услуги в областта на информационните
технологии, проектиране и строителство в област
та на жп транспорта, управление на човешките
ресурси, дейности и услуги в областта на околната
среда, издателска дейност, както и всякакви други
дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Хеброс
Бус“ – ООД, Пловдив, и „Етап – адресс“ – АД,
София, и се представлява и управлява от Веселин
Георгиев Дошков и Галя Борисова Топалова заедно
и поотделно.
49003
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9480 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 4945/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Росица НВ 90“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 5, вх. Б,
ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, маркетинг, инженеринг, лизинг,
реклама, покупко-продажба на недвижими имоти,
проучване, проектиране, строителство и експлоатация на сгради и съоръжения, хотелиерство,
ресторантьорство, търговско представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа, комисионерска, консултантска, транспортна дейност и услуги, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Нестор
Стефанов Стефанов.
49004
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9594
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 4988/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Йотони“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Мургавец, бл. 13, вх. Ж, ет. 3, ап. 9, с предмет
на дейност: търговия с автомобили, части и принадлежности за тях, отдаване на автомобили под
наем и лизингова дейност, автосервизна дейност,
автомивки, платен паркинг, охранителна дейност,
превози в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, строителна и строителнопредприемаческа дейност, търговия със стоки от
всякакъв вид, външнотърговска дейност – импорт,
експорт, реекспорат, търговско представителство,
посредничество и агентство, всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж-
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ници Антоний Григоров Джуджев и Йовко Иванов
Джитларски и се представлява и управлява от
Антоний Григоров Джуджев.
49005
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9591 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 4985/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Делдона Ко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Карлово,
ул. Бузлуджа 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
ск ла дови сдел к и, хо т ел иерск и, т у рис т и ческ и,
рекламни, информационни, програмни, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, лизингови сделки,
производство и продажба на собствени и закупени
стоки от земеделско производство, арендна дейност,
всякакви търговски сделки, разрешени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Василев Делчев и
Веселиен Иванов Дончев, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
49006
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9648 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4697/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Самостоятелна медикотехническа лаборатория Първомай дент“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Първомай,
ул. Рожен 2, с предмет на дейност: зъботехника – подвижно и неподвижно протезиране, както
и извършване на предписани от лекар по дентална медицина специфични технически дейности и
производство на специализирани медицински и
помощни средства и осъществяване на търговски
сделки само за нуждите на медицинската дейност
и за обслужването на пациентите. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо Делчев Стоянов и Красимир Димитров
Димитров, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
49007
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9634 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5021/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Доан – Мод“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 35, вх. Г,
ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: производство и
търговия с облекла, търговия с недвижими имоти,
търговия с преработени благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, производство и
търговия с промишлени и непромишлени стоки,
пътнически и товарни транспортни услуги, рекламна
и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност, външнотърговска
дейност, търговско представителство, организиране
и провеждане на тържества, ревюта и ритуали. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Донка Илиева Кърпарова.
49008
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9558 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1876/2007 вписа промени
за „Орфей клуб Уелнес“ – АД: освобождаване на
Снежинка Константинова Граматикова като член
на съвета на директорите и изпълнителен директор;
избиране на Петър Григоров Граматиков за нов
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член на съвета на директорите на дружеството;
избиране на Величка Николова Делчева за изпълнителен директор на дружеството. Дружеството се
представлява от изпълнителните директори Величка
Николова Делчева и Радостина Димитрова Василева
заедно и поотделно.
49009
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9413 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4921/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ду рок – Европа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Христо Дюкмеджиев 17, с предмет на дейност: внос
и продажба на строителни материали, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия на
едро и дребно със стоки за бита, хранителни и
нехранителни стоки, внос и износ на промишлени и непромишлени стоки, транспортна дейност,
търговско подредничество и представителство,
комисионни сделки, лизингови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, всички останали търговски дейности
и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ивайло Йорданов Божилов и
Атанас Иванов Димов, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
49010
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9365
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 4879/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Английското
село“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, кв. Остромила 48, с предмет на дейност:
предприемачество – покупки, строежи и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
на територията на Република България, както и
свързаните с това други строителни и транспортни
дейности и услуги, при наличие на изискванията
на закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Робърт Воуган
Горл, Джилиан Маргарет Горл, Божидар Михайлов
Симеонов и Антоанета Лазарова Симеонова и се
представлява и управлява от Робърт Воуган Горл.
47508
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9278 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 4811/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Хахо – Ети“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.
к. Тракия, бл. 149, вх. Г, ет. 2, ап. 5, с предмет
на дейност: дървопреработване, производство на
врати, мебели, осъществяване на консултантска,
посредническа и рекламна дейност, осъществяване
на импортна и експортна дейност, производство на
хранителни и нехранителни стоки, хотелиерство,
туристическа дейност, производство на хранителни
и нехранителни стоки, хотелиерство, туристическа
дейност, търговия с изделия, крайни продукти и
полуфабрикати в областта на бита, спорта, леката
промишленост, селското стопанство, всякакви
други дейности и услуги, незабранени от законите, с безсрочно действие и за които не се изисква
предварително разрешение (лицензия) от държавен
орган. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Виолета Иванова Димитрова и Илияна Стефанова Копривска, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
47509

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9241 от
6.ХI.2007 г. по ф. д. № 4792/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дивейн“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Източен 80, бизнес център „Микрон”, ет. 4, офис 401,
с предмет на дейност: производство на интериорни
и екстериорни врати, кухни, цялостно вътрешно
обзавеждане, вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки, предмети на бита,
рекламни услуги, фотокопирни, машинописни и
преводачески услуги, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти, с
цел продажба, лизингова и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Иванов Иванов, Димитър Иванов Дойков, Иван
Борисов Димитров и Веселин Христов Юруков и
се представлява и управлява от Николай Иванов
Иванов.
47510
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9404 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 4063/2007 вписа промени
за „Толи 07“ – ООД: приема Шмуел Толедано като
съдружник и управител; дружеството се представлява и управлява от Цви Лауфер Лаор, Итцхак
Бен Хаиюн и Шмуел Толедано заедно и поотделно,
като при всички действия на разпореждане с недвижими имоти, собственост на фирмата, покупката
на недвижими имоти и приемането на ипотечни
задължения дружеството се представлява от всеки
двама от управителите, действащи заедно; промени
в дружествения договор.
47511
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9341 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 4872/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Прелюд – 13“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав
32, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: откриване на
магазини, складове, кантори, извършване на всякакъв вид транспорт, заведения за кафе-аперитив и за
хранене, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм,
сделки с недвижими имоти, предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, консултантска и посредническа
дейност, езикови и музикални курсове, преводи
и легализация, производство, търговия и услуги,
извършване на всички видове услуги, незабранени с нормативен акт, внос-износ, комисионна и
консигнационна търговия, бартерни и обменни
операции, рекламна, консултантска и издателска
дейност, спедиционна,складова и лизингова дейност,
организиране на съвместни производства, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Емилов Маринов, Петър Динков
Делийски и се представлява и управлява от Иван
Емилов Маринов.
47512
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9358 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 4875/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ГЕЦ груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград, ул.
Панайот Сребров 2, с предмет на дейност: туризъм
и туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, реклама
и дизайн, посредничество, транспорт в страната и

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

чужбина и всякакви други дейности, незабранени със
закон, а за тази, за които е необходим лиценз или
разрешителен режим, след издаване на съответния
лиценз или режим и при спазване на изискванията
на законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Димитров Деведжиев и Георги Панайотов Вълков,
които ще представляват и управляват заедно и
поотделно.
47513
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9395 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 4894/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фискалисима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Колоездачна 8А, с предмет на дейност:
консултантска в областта на счетоводството и фирменото управление, търговско представителство и
посредничество в страната и чужбина, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, както и извършване
на всички други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Гергана
Ангелова Харизанова.
47514
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9390
от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 4891/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ваго“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Антон Безеншек 4, с предмет
на дейност: иновации, преобразуване на дизелови
генератори в газови, производство на когенератори,
както и всички други търговски дейности и услуги,
незабранени със закон или с подзаконов нормативен
акт, вкл. и такива, които се извършват с разрешение/
лиценз или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Стефанов Чинчев.
47515
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 9389 от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 4895/2007 вписа акционерно
дружество „Чаркон“ – АД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Иван Вазов 60, с предмет
на дейност: строително-предприемаческа и строително-ремонтна дейност на сгради и строителни
съоръжения, хотелиерство и ресторантьорство,
мениджърска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, извършване на всякакъв вид дейности
и услуги, разрешени от законодателството, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 налични поименни
акции с номинална стойност 1 лв., със съвет на
директорите в състав: Енчо Тенев Енев, Георги
Петров Бояджиев и Антоанета Стоянова Ненова,
и се представлява и управлява от изпълнителния
директор Антоанета Стоянова Ненова.
47516
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9330
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 4857/97 вписа промени
за „Ринг – П“ – ЕООД: заличава досегашния и
вписва нов предмет на дейност: строителство и
строително-монтажни работи, в т. ч. енергоефективни услуги, придобиване и/или управление на
недвижими имоти, комисионна, търговско посредничество и представителство, лизинг, маркетинг,
превоз, туристическа, рекламна и информационна
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство, изкупуване и реализация на селскосто-
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панска продукция, както и извършване на всяка
друга стопанска дейност, незабранена от закона;
промени в учредителния акт.
47517
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9359 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 3654/2004 вписа промени за
„Косовски къщи“ – ООД: заличаване на Здравка
Георгиева Начева като съдружник; приемане за
съдружник на Димитринка Ганчева Люцканова;
промени в дружествения договор; дружеството се
управлява и представлява от Христо Динев Петков.
47518
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 8.ХI.2007 г. допуска прилагането по
ф. д. № 2127/96 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Зенит – инвест“ – ООД.
47519
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9326 от
8.ХI.2007 г. по ф. д. № 1341/97 вписа промени за
„Интертехник А и М“ – ООД: промяна името на
фирмата на „Интертехник България“ – ООД; избиране на Георги Иванов Кеменчеджиев за управител
на дружеството; промени в дружествения договор;
дружеството ще се представлява и управлява от
Андон Димитров Андонов и Георги Иванов Кеменчеджиев заедно и поотделно.
47520
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9320
от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 4240/95 вписа промени
за „Омегатранс“ – ООД: промяна в дружествения
договор.
47521
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9367
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 885/2000 вписа промени
за „Немс – 2000“ – ЕООД: промяна адреса на
управление от ул. Асеновградско шосе 1 на ул.
Райко Даскалов 63, ет. 1, офис 2; промяна в учредителния акт.
47522
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9247 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 781/2001 вписа промени за
„Вирджиния – Таб“ – ООД: освобождаване на Мит
ко Драганов Тосков, Димитър Георгиев Димитров,
Калин Тодоров Чобанов, Христо Делчев Петков,
Асен Методиев Хаджийски, Веселин Сашев Лисов
и Красен Кадринов Хаджиев като съдружници в
дружеството; заличаване на Христо Делчев Пет
ков и Веселин Сашев Лисов като управители на
дружеството; едноличен собственик на капитала
и управител на дружеството е Тодор Христов Христов; ново наименование на дружеството – „Вирджиния – Таб“ – ЕООД; приемане на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Тодор Христов Христов.
47523
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9366
от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 9312/93 вписа промени
за „Глобал електроник дистрибюшън“ – ООД: освобождаване на Толга Кърекши и Ялчън Атилла
като съдружници; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от
Исмаил Аксу.
47524
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9377 от
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 3463/2005 вписа промени за
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„Земя и маш“ – ООД: освобождаване на Рамадан
Вели Мехмед като съдружник и заличаването му
като управител на дружеството; ново седалище и
адрес на управление – Пловдив, бул. Пещерско
шосе 9, ет. 4, ап. 11; промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от
Ердинч Ерген и Реджеп Ерген заедно и поотделно.
47525
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 9373 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2301/2004 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Славчо Янков – Елио 90”
от едноличния търговец Славчо Атанасов Янков
на „Алби“ – ЕООД.
47526
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9329 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1355/96 вписа промени за
„Пегас – 2000“ – АД: освобождаване на Богдана
Христова Илиева като член на съвета на директорите и изпълнителен директор; избиране за член
на съвета на директорите и изпълнителен директор
на Юлия Христова Илиева; след промените съветът
на директорите е в състав: Аделин Колев Атанасов – председател, Атанаска Христова ИлиеваМатова – заместник-председател, Юлия Христова
Илиева – изпълнителен директор; промяна адреса
на управление от ул. Гурко 17 на ул. Петко Д. Петков
29 в Пловдив; промяна в устава съгласно решение
на ОСА от 20.Х.2007 г.; дружеството се управлява
и представлява от Юлия Христова Илиева.
47527
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9332 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3500/2002 вписа промени за
„Ентертеймант“ – АД: освобождаване на Серхат
Кадри Генчоглу като член на управителния съвет и
изпълнителен директор и оттегляне овластяването
му като представляващ дружеството; избиране за
член на управителния съвет и изпълнителен директор на Хасан Йозгюр Фидан и овластяването
му да представлява дружеството; дружеството се
представлява от Бора Ефендиоглу само заедно с
Ейюп Маалуф или от Бора Ефендиоглу само заедно
с Хасан Йозгюр Фидан или от Ейюп Маалуф само
заедно с Хасан Йозгюр Фидан.
47528
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9267 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4804/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пиролиза“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Асеновград, ул. Речна 14, с предмет на
дейност: изследване и развитие на технологиите за
производство на дървени въглища. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв.и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Николай Петков Моллов.
47529
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9302 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4840/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Танев
брос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ягодово, ул. Лале 15, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, внос-износ, производство и търговия с всякакви видове стоки и услуги, търговия с алкохол и тютюневи изделия (след
издаване на съответното разрешително), мебели,
хранителни стоки, авточасти, гуми и аксесоари за
МПС, строителни материали и др. стоки, търговско
представителство и посредничество, рекламна дейност, транспортна и таксиметрова дейност в страната
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и в чужбина, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Атанас
Георгиев Танев.
47530
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9279 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4813/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „БС перфект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
София 66Б, с предмет на дейност: производство и
търговия със строителни материали на едро и дребно, производство на стоки за вътрешна и външна
търговия търговско представителство и посредничество, комисионерство, търговия с недвижими
имоти, маркетингова и дистрибуторска дейност,
транспортна и спедиторска дейност, да придобива и
отчуждава вещни права, търговски марки и други,
всякаква друга незабранена от законодателството
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Петров Божинов и Румен Стефанов Стоилов и
се представлява и управлява от Христо Петров
Божинов.
47531
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9303 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4843/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Родопи – Лес
2001“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Ела 8, с предмет на дейност: производство и търговия с дървен материал, дървопреработване, покупка на стоки или други вещи с цел
да ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, комисионни
сделки и на консигнация, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически и рекламни
услуги, разкриване и експлоатиране на търговска
мрежа в страната и в чужбина, проектантска, строителна и инвеститорска дейност, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфичните
търговски операции и сделки, съответстващи на
българското законодателство и международните
договорни изисквания, както и извършването на
всички други сделки, дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капител 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Здравко
Цветанов Куледжиев.
47532
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9264 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4802/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ВЕС – 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Белица
22, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговия в
страната и чужбина с всякакъв вид стоки, производствена, комисионна и посредническа дейности,
търговско представителство, складова, рекламна и
информационна дейности, всички други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нели Венциславова Стаменова и Владимир
Стоянов Попов, които представляват и управляват
дружеството заедно и поотделно.
47533
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9297 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4833/2007 вписа еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Велбой
12“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Стоил Войвода 4, с предмет на дейност: добив на земеделска продукция, търговия със
селскостопанска продукция, търговия с растителни
торове и препарати за растителна защита, търговия
със селскостопанска техника и оборудване, строителство на съоръжения в земеделието, търговия
със семена за посев, посадъчен материал и парково
обзавеждане, предприемачество, търговско представителство, посредничество, консултантска дейност,
както и всякакъв друг вид дейност, сделки и услуги,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Димитър Борисов Ангелов.
47534
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9354 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4863/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тара – 82“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Константин Стоилов 25,
с предмет на дейност: търговска дейност с всички
видове промишлени, селскостопански и хранителни стоки, откриване на заведения за обществено
хранене, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и
свързаните с тях услуги в страната и в чужбина, проектиране, строителство, предприемаческа дейност и
търговия с недвижими имоти, внос, износ, експорт и
реекспорт, маркетингова, лизингова и посредническа
дейност, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, както и всякакъв друг
вид незабранена от закона дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Мирослава Стоянова Даскалова.
47535
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9430
от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 4795/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бракацулас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Васил Априлов 10, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на всякакъв вид стоки, рекламна,
издателска, маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, всякакъв вид
услуги – посреднически, консултантски и други,
туристически услуги в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, строителство, осъществяване на всякакъв друг вид търговски дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Анастасиос Бракацулас.
49011
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9492 от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4929/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ранг трейд – Кл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Мусала 18, с предмет на дейност: монтаж на системи за климатизация, вентилация и отопление
и сделки с тях, производство, търговия и услуги,
комисионна и консигнационна търговия, бартерни операции, откриване на магазини, складове и
кантори във връзка с дейността на дружеството,
спедиторска и транспортна дейност в страната и в
чужбина, внос-износ, реекспорт, посредничество и
търговско представителство, сделки в областта на
авторското право и с обекти на интелектуалната
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собственост, рекламна, консултантска, маркетингова и издателска дейност, предприемачество, 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 капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Иванов Петров, Петър Рангелов Рангелов, Галин
Калчев Неделчев и Елиан Иванов Николов и се
представлява и управлява от Георги Иванов Петров
и Петър Рангелов Рангелов заедно и поотделно.
49012
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9479 от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4906/ 20076 вписа дружество
с ограничена отговорност „НБС – 007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген.
Скобелев 11, ет. 1, с предмет на дейност: проучване, проектиране и строителство и експлоатация
на сгради и съоръжения, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, извършване
на комисионни, спедиторски, транспортни услуги
в страната и в чужбина, всякакъв вид дейност и
услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Атанасов Каринков и
Светослав Георгиев Попов, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно, а
само заедно при сключване на търговски сделки
на стойност над 10 000 лв., както и при всякакви
сделки на разпореждане с недвижими имоти, собственост на държавата.
49013
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9572
от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 4752/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Хорайзънс Пловдив“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Христо Ботев 97, ет. 4, ап. 9, с предмет
на дейност: сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни
или други услуги, таксиметров превоз на пътници,
посредничество в застраховане и презастраховане,
изграждане на комуникационни системи, търговско представителство и посредничество, складови
сделки, лицензионни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, извършване на посредническа дейност по
наемане на работа, обучение, консултации и услуги
в областта на човешките ресурси, всякакви други
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Росен Добрев Костурков и „Джей Ес мениджмънт
сървисиз“ – ООД, София, и се представлява и
управлява от Росен Добрев Костурков.
49014
П ловди вск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9539 от 15.ХI.2007 г. по ф. д. № 4709/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Слай“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 29, вх. В, ет. 3, ап. 15, 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 представителство,
посредничество и агентство на местни и чужди лица
в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, изготвяне и защита на бизнеспроекти и
бизнеспланове, пътнически и товарни транспортни
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услуги в страната и в чужбина, 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 Йордан Вълчев Георгиев.
49015
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9530
от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4950/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Илиус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Марица 136, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
със стоки и услуги в областта на изграждане,
ремонт и монтаж на уреди, агрегати и системи
за отопление, вентилация, климатизация, В и К
и др., както и всички други дейности, разрешени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Диян Янков Павлов.
49016
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9632 от
19.ХI.2007 г. по ф. д. № 5014/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Инвест консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Опълченска 10, ет. 2, с предмет
на дейност: цялостно строителство на жилищни и
нежилищни сгради и строителни съоръжения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия на едро и дребно със стоки
за бита, хранителни и нехранителни стоки, внос
и износ на промишлени и непромишлени стоки,
транспортна дейност, търговско посредничество и
представителство, комисионни сделки, лизингови
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и извършване
на всички останали търговски дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Илинка Христова Манчева.
49017
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9529
от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4947/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Мотосорс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Иларион Макариополски 15, с предмет
на дейност: вътрешна и външна икономическа
дейност, рек ламна дейност, ресторантьорство,
строителна дейност, издателска, маркетингова и
проучвателна дейност, извършване на всякакъв
вид услуги – посреднически, консултантски, комисионерски, ремонтни, спедиторски и транспортни
услуги, осъществяване на всякакъв вид дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Божидар Ганчев Паунов.
49018
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9481
от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4940/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ена
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Звезда 12, вх. А, ет. 6, ап. 16, с предмет
на дейност: обработка и търговия със скалнооблицовъчни материали, строителство, предприемаческа
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и посредническа дейност, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина с промишлени, хранителни,
селскостопански стоки, със строителни материали
и железария, вътрешен и международен транспорт,
спедиторска дейност, внос и износ, туристически
услуги, превозни услуги, хотелиерство, услуги, всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Славена Маркова Хаджийска.
49019
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9548 от
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 4968/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ариага България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител, лява
секция, ет. 4, ап. 25, с предмет на дейност: покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, рекламна дейност, финансово-счетоводни
консултации, международна и вътрешна търговия
със стоки и предоставяне на услуги, туристически
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, развитие
и търговия с информационни технологии, производство и обработка на стоки, посредническа
дейност, всякакви други дейности, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Хосе Мария
Арриага Руис де Инфанте.
49020
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9357
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4871/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Муртос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Белица 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, представителство,
комисионерство, посредничество, хотелиерство и
ресторантьорство, туристическа дейност в страната
и в чужбина , външно- и вътрешнотърговска дейност, включително внос и износ, спедиция, бартерни
сделки, реекспорт, животновъдство, производство
и търговия на предмети на приложното и изящно
изкуство, производство и търговия с промишлени,
хранителни и селскостопански продукти, рекламна дейност, маркетинг, внос и търговия с битова
техника, лизинг, издателска дейност, всякаква
друга дейност и услуги незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йоаннис
Димитриос Балтас.
47536
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9118
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3288/2007 вписа промени
за „Хоум кеш кредит“ – ООД: заличава Мария
Георгиева Несторова като управител; избира Тома
Димитров Томов за управител на дружеството;
промени в дружествения договор; дружеството се
управлява и представлява от Тома Димитров Томов.
47537
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9376 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4837/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Фокс – Б.А.Ш.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Цар Иван Страцимир 15, ап. 1, ет. 1, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
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консигнационна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, импорт и експорт, туристическа дейност,
транспортна дейност, строителна дейност, рекламна
дейност, представителство и посредничество, както
и всички дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Йосиф Георгиев Балабанов, Георги Божидаров Врагов
и Божидар Станиславов Николов и се представлява
и управлява от Йосиф Георгиев Балабанов.
47538
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9384
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4888/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Р
енд К консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Младежка 29, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: консултантска
дейност, посредничество и агенство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство,
комисионна дейност, покупко-продажба на стоки
и услуги, всякакви други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Румяна Тошкова Каменова.
47539
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9361 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4878/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИМС – трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза
21, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и информационни програми,
внос, износ и реекспорт, спедиционни и превозни
сделки и международна транспортна дейност, както
и всякакви други търговски сделки, допустими от
нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стефан Костадинов Салчев.
47540
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9292 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4821/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Адриел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Любен Каравелов 2, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, вътрешен дизайн, търговия на едро
и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос
и износ на стоки, туристическа, ресторантьорска, посредническа, представителска, рекламна,
консултантска, комисионна, спедиторска дейност,
извършване на всякакъв вид услуги, всички други
дейности, незабранени изрично със закон или друг
нормативен акт, след издаване на съответното
разрешение, акредитация, лиценз. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Яни Костадинов Янев.
47541
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9375
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4759/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ВАС – инжинеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Цариградско шосе 53, с предмет на
дейност: строителство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, ресторантьорство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, импорт-експорт
и всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Паскал Георгиев Иванов, Мехмет
Йозтюрк, Панчо Иванов Петров, Евгени Стойков
Тодоров и Атанас Иванов Горнаков и се представлява
и управлява от Паскал Георгиев Иванов и Мехмет
Йозтюрк заедно и поотделно.
47542
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9286 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4828/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Жуйсин
2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Борба 7, ет. 12, ап. 57, с предмет на
дейност: търговия с хранителни стоки, всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Джан Сюсион.
47543
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9351 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3275/2007 вписа промени за
„Кариери 2007“ – ЕООД: увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 на 50 000 лв.; промяна в
учредителния акт.
47544
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9276 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4422/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Булдог“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Христо Ботев 99, ет. 1, офис 2, с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен
вид, ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост,
издателска и печатарска дейност, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, добив и търговия с дървен материал, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Дамянос Дамяну.
47545
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9301 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4825/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ар и Ем груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Зефир 8, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: търговско представителство на български и чуждестранни
физически или юридически лица, посредничество
при сделки с недвижими имоти, комисионни и
превозни сделки, лицензионни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Моньо Стефанов
Салджийски и Радослав Красимиров Аврамов и
се представлява и управлява от Моньо Стефанов
Салджийски.
47546
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9277
от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4664/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Форсайд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Жеравна 12, бл. 212, вх. А, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: автосервиз, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, търговия с
моторни превозни средства и части за тях, транспортно-спедиторска дейност и таксиметрови услуги,
бартерни сделки и реекспорт, складова дейност,
стоков контрол, дървообработване, производство
и търговия с мебели, търговско представителство
и посредничество, издателска и рекламна дейност,
проектиране и внедряване на хардуер и софтуер,
счетоводни услуги, строително-ремонтни услуги,
строителство, технически услуги, проектиране,
производство, монтаж и сервиз, както и търговия
с всякакви средства за производство и технологии
за тях, предназначени за всички стопански отрасли,
маркетинг, реклама и проучване на общественото
мнение, хотелиерски, туристически, информационни, консултантски и административни услуги,
повишаване на квалификация и преквалификация,
лицензионни, складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
мениджърска дейност, охранителна дейност (след
издаване на съответното разрешително/лиценз),
производство, изкупуване, преработка и продажба
на едро и дребно на хранителни, промишлени и
селскостопански стоки, стоки за бита и други вещи,
търговия на едро и дребно, разкриване на заведения
за хранене, кафенета и сладкарници, продажба на
тютюневи изделия и алкохолни напитки, сделки
в страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, както и извършване на всяка друга
стопанска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ангелина
Василева Иванова.
47547
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9291 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4719/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Френско-български
интернационал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Вечерница 10, с предмет
на дейност: проектиране, производство и монтаж,
на мета лни конст ру к ции и мета лни издели я,
износ на метални конструкции и изделия, покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране,
строителство и обзавеждане на административни и
жилищни сгради и промишлени обекти, ремонтни
услуги, складова и транспортна дейност, търговия
с промишлени стоки и стоки за бита, вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна, спедиционна, складова, лизингова, консултантска, агентска,
посредническа и комисионна дейност, инженеринг,
маркетинг, реклама, търговия на едро и дребно,
внос-износ, посредничество и представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всяка друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нестор Тодоров
Певичаров, Жан Марк Маути и Милен Георгиев
Молев и се представлява и управлява от Нестор
Тодоров Певичаров и Жан Марк Маути заедно и
поотделно.
47458
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9307 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4826/2007 вписа дружество с
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ограничена отговорност „Степет“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Раковски
15, с предмет на дейност: хотелиерски услуги (след
съответното разрешение) и ресторантьорски услуги,
вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки,
посредническа дейност при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия и
транспорт на петролни продукти (след съответно
разрешение), производство на хранителни, нехранителни и селскостопански стоки за продажба,
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки за широко потребление, алкохолни
(след съответен лиценз), безалкохолни и сладкарски
изделия, търговско представителство и посредничество на български и чужди фирми в страната и
чужбина, комисионна, спедиционна, складови и
лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, преводни, рекламни,
информационни и програмни услуги, както и други
дейности и услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петя Тодорова
Стратева и Стефка Стоева Григорова които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
47549
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9364 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4861/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Лагермакс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Удроу Уилсън 10, с предмет на дейност: строително
предприемачество, отдаване под наем и продажба
на недвижими имоти – промишлени и жилищни
обекти, вътрешна и външна търговия с всякакви
стоки, вътрешен и международен транспорт, както
и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стайко Тошков Тодоров, Жерар Кадуш, Даниела Любчова Тодорова и
Ирина Стефанов и се представлява и управлява
от Стайко Тошков Тодоров и Жерар Кадуш заедно
и поотделно.
47550
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9346 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4881/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Универс
експерт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Мария-Луиза 54, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: проучване, проектиране и
строителство на сгради и съоръжения, изграждане и
сервиз на компютърни системи, покупко-продажба
и управление на недвижими имоти, производство и
търговия с промишлена и селскостопанска продукция, охранителна дейност, консултантска, рекламна,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Румен
Венциславов Георгиев.
47551
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9378 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4851/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Любимец Агро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Мария-Луиза 8, с предмет на дейност: инвестиции
в селското стопанство и хранителната промишленост, производство и търговия със селскостопанска
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продукция, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, както и всички други дейности,
незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 6000 лв., със съдружници Вълчо Кузмов
Арабаджиев, Галина Димитрова Пейчева-Митева и
Николай Йорданов Банев, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
47552
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9315
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4848/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Вики – МЛ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Цар Иван Александър 10,
с предмет на дейност: търговска дейност на едро
и дребно в страната и в чужбина – внос, износ и
реекспорт с всички незабранени стоки, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска
продукция, хранителни и промишлени стоки, незабранени от закона, транспортни услуги в страната
и в чужбина (след разрешение), хотелиерство и
ресторантьорство, рекламна дейност, други услуги
и дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Людмила Николова Янкулова.
47553
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9392 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4902/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Юнайтед груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Трети март 10, ет. 5, ап. 50, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ, внос и търговия с
яхти, лодки, моторни лодки и джетове, ремонтна
и сервизна дейност, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, таксиметрова, транспортна и сервизна
дейност, всякакви дейности и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор
Марков Пиргов, Красимир Иванов Кирев и Тошко
Христов Пиргов и се представлява и управлява от
Тодор Марков Пиргов.
47554
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение № 9339 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4867/2007
вп ис а д ру же с т в о с ог р а н и чен а о т г ов о рно с т
„Джи – Ем – старс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 5, вх. Д,
ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност: обмяна на валута
(след вписването в публичния регистър на обменните
бюра към Министерството на финансите), отпускане
на заеми с обезпечаване на вземането залог върху
движими вещи или ипотека върху недвижими имоти
(заложна къща), транспортни дейности в страната
и в чужбина, консултации, посредническа дейност
и сделки с недвижими имоти, предоставяне на автомобили под наем, търговия във и извън страната,
продажба на алкохол и цигари (след получаване на
необходимото разрешение за извършване на тези
дейности), други дейности и услуги, незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Емилия
Георгиева Гешева и Пламен Петков Георгиев, които
ще представляват и управляват заедно и поотделно.
47555
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9540 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4960/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Гид – 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цариградско шосе 64, ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с консервирани
плодове и зеленчуци, производство, сервиз, услуги,
реализация и търговия на изделия в областта на електрониката, експлоатация на права на интелектуална
собственост, патенти, лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални продукти,
радио-телевизионни програми, филми, видеофилми,
интернет доставчик, конструиране, проектиране,
строителство и ремонт на сгради, пътища и пътни
съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия
с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения и други вещи в първоначален или преработен
вид, внос, износ, транспортна дейност в страната
и в чужбина, транспортни, автосервизни, битови и
комунални услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция
от растителен и животински произход в страната
и в чужбина, винопроизводство, хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество в страната
и в чужбина, дистрибуция, складова и лизингова
дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни
игри, продажба и замяна на благородни метали,
отпускане на кредити срещу залог (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности или получаване
на разрешение, за които се изискват такива, и при
спазване на законовите изисквания), всякакъв вид
дейности и услуги, незабранени със закон, които по
обем и предмет изискват да се водят по търговски
начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Николаев
Андреев и Димитър Георгиев Игнатов, които ще
представляват и управляват заедно и поотделно.
49021
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9409 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1436/2007 вписа промени за
„Рекаунт“ – ЕООД: заличава Танка Рашева Стоянова като съдружник и управител; нов едноличен
собственик на капитала и управител Елена Трифонова Стоянова, която представлява и управлява
дружеството; нов учредителен акт.
49022
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9410
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4917/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „ММ – солар
системс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Георги Икономов 79, ет. 3, ап. 24,
с предмет на дейност: внос, търговия и монтаж на
всякакъв вид стоки, търговско представителство в
страната и в чужбина, търговско посредничество,
логистика, комисионна, спедиционна, рекламна и
лизингова дейност, всякакъв вид дейности, сделки
и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Радев Димитров и Димитър Томов
Атанасов, които ще представляват и управляват
заедно и поотделно.
49023
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9640 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5028/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Енджи еко
енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Карлово, бул. Освобождение 6, ет. 4, ап. 13, с

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

предмет на дейност: производство на фотоволтаична
електроенергия, производство, монтаж и продажби
на соларни системи, развойна и иновационна дейност, обучение на персонал за работа със соларни
системи, енергиен одит, строителна дейност и услуги,
транспортни услуги, проучвателна, проектантска,
инвестиционна, инженерингова, дизайнерска, рекламна и консултантска дейност, подготовка за
строителство, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на други стоки с цел
продажба, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Никола Емилов Тотев.
49024
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9596 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4998/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Викис М“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж. к. Тракия,
бл. 292, вх. Б, ет.1 , ап. 2, с предмет на дейност:
рекламна дейност, организиране на сватбени и
фирмени тържества, търговия с кафе, вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство и продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, консултантска, инвестиционна, инженерингова дейност,
търговско посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, лизингови, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, туристическа дейност, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, всякаква
друга дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Виолета Гинова Жекова и Минчо
Жеков Жеков и се представлява и управлява от
съдружниците заедно и поотделно.
49025
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9647 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5032/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ескалибур
сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Клокотница 1, вх. А, ет. 2,
ап. 10, с предмет на дейност: продажба и сервиз на
електронни фискални системи, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова и
лизингова дейност, превозна и спедиторска дейност,
рекламна дейност, предоставяне на услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дизайнерска дейност, предприемачество,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, както и 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 Иван Петров Петров.
49026
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9472 от
13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3812/2007 вписа промени за
„Харигруп“ – ЕООД: освобождаване и заличаване
на Емилия Йорданова Ангелова като управител;
промяна в учредителния акт; дружеството се управлява и представлява само от управителя Хари
Харутюн Ховагимян.
49029
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на „Българска феде
рация по хандбал“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетно
събрание на 5.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Габрово, хотел
„Балкан“ – конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за изтеклата 2009 г.; 2. приемане на
бюджета за 2010 г.; 3. текущи. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
502
12. – Управителният съвет на Асоциацията
на млекопреработвателите в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно изборно събрание на 12.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в София, в
хотел „Централ Форум“, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
при следния дневен ред: 1. доклад на УС и КС за
дейността на АМБ; 2. одобряване на финансовосчетоводния отчет на асоциацията и бюджет за
2010 г.; 3. дискусия по представените доклади; 4.
обсъждане и приемане допълнения и изменения
в устава на АМБ; 5. освобождаване членовете на
УС и КС от отговорност и избор на нов УС и КС;
6. избор на председател на УС и обсъждане насоките за работа на асоциацията; 7. заключителни
изказвания и закриване на заседанието. Канят се
всички редовни членове на асоциацията да участват
в събранието. Регистрация – от 11 до 12 ч., същия
ден на същото място.
574
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Прозрачност без
граници“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
18.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в София, на адреса на управ
ление на сдружението – ул. Бистрица 3, ет. 4, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на асоциацията за периода от
1.І.2007 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 2. приемане на финансовия отчет на асоциацията за периода от 1.І.2007 г.
до 31.ХІІ.2009 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на управителния съвет за отчетния
период; 4. приемане на бюджета на асоциацията
за финансовата 2010 г.; 5. промени в състава на
управителния съвет; 6. промени в устава на асоциацията. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението на адреса на управление в София, ул. Бистрица 3, ет. 4,
ап. 8. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
на същото място и при същия дневен ред в 18 ч.
503
1. – Управителният съвет на Национална асо
циация на лицата и сдруженията, извършващи
частна охранителна дейност – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
19.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в конферентната зала в бизнес
хотел „Акорд“, София, бул. Владимир Вазов 17, при
следния дневен ред: 1. доклад на председателя на
УС на НАЛСИЧОД за дейността през отчетния
период; 2. финансов отчет на председателя на УС
за приходите и разходите през отчетния период;
3. предложения и обсъждане на насоки за бъдещото развитие на НАЛСИЧОД; 4. избор на УС на
НАЛСИЧОД; 5. предложения за промени в устава
на НАЛСИЧОД; 6. разни.
508
1. – Управите лни ят съвет на БФ „Т риат
лон“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц
свиква общо събрание на Българска федерация
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„Триатлон“ на 20.ІІІ.2010 г. в 11 ч., София, бул. В.
Левски 75, ет. 5, при следния дневен ред: отчет за
дейността на УС на БФ „Триатлон“ и финансов
отчет за 2009 г.; освобождаване УС от отговорност; приемане Наредба за спортно-състезателната
2010 г.; приемане Наредба за оценяване дейността
на спортните клубове – членове на БФ „Триатлон“,
през 2010 г.; текущи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
504
35. – Управителният съвет на Национално
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Обществен съвет за високи технологии“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на националното сдружение на 23.ІІІ.2010 г. в 15 ч.
в София, Национална спортна академия (сградата
на ректората), кв. Дървеница, ет. 3, зала № 302,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УС за 2008 и 2009 г.; 2. приемане на нов устав; 3.
решение за учредяване на клон на ОСВТ в Бургас;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
приемане на бюджета за 2010 г.; 6. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място при същия дневен
ред в 16 ч.
536
12. – Управителният съвет на сдружение Те
нис клуб „Левски – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
25.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, Борисовата градина,
сградата на клуба, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през 2009 г.; 2. приемане на
бюджет на клуба за 2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за 2009 г.; 4. прие
мане на одиторския доклад за 2009 г.; 5. избор на
одитор за 2010 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
507
12. – Управителният съвет и председателят на
съвета на фондация „Еврика“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват редовно годишно общо
събрание (заседание на съвета) на фондацията на
25.ІІІ.2010 г. в 15 ч. в заседателната зала „Запад“
към зала № 6 на НДК – София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондация „Еврика“
през 2009 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2009 г.;
3. доклад на одитора; 4. промени в органите за
управление на фондация „Еврика“; 5. програми на
фондацията – изменения и допълнения; 6. финансов
план (бюджет) на фондация „Еврика“ за 2010 г.; 7.
други въпроси.
383
411. – Управителният съвет на Фондация за
християнска архитектура и изкуство „Никола
Фичев – Захарий Зограф“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 25.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в зала 2 на САБ, ул. Кракра
11, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за дейността на фондацията за 2008 и 2009 г.;
2. отчет на УС за изпълнение на програмата и
бюджета за 2008 и 2009 г. и утвърждаване на програма и бюджет за 2010 г.; 3 избор на председател
и управителен съвет на фондацията. Регистрацията
на членовете на фондацията за общото събрание
ще се осъществи преди започване на деловата част.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
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същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на регистрираните членове. Материалите
за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете на фондацията в София, офиса
на ул. Кракра 11.
391
5. – Управителният съвет на Българската асо
циация за развъждане на спортни коне – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 26.ІІІ.2010 г. в
13 ч. в София, Пресцентър „България“, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклади и финансови
отчети за дейността на Българската асоциация за
развъждане на спортни коне през 2008 и 2009 г.; 2.
промени в устава; 3. освобождаване от длъжност
и отговорност на членовете на УС поради изтекъл
мандат и избор на нов председател и членове на
УС. Поканват се всички членове на асоциацията
да вземат участие в работата 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.
450
1. – Управителният съвет на Българска феде
рация „Конен спорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо събрание
на федерацията на 26.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в София,
стадион „Васил Левски“, Пресклуб „България“, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчети за подготовката и представянето на националните отбори
по всестранна езда, прескачане на препятствия,
обездка и издръжливост през 2009 г.; 2. приемане на
финансов отчет за дейността на БФ „Конен спорт“
през 2009 г.; 3. приемане на бюджет за дейността
на БФ „Конен спорт“ през 2010 г.; 4. обявяване
класирането за приз „Купа на председателя“ на
БФ „Конен спорт“ за 2009 г. Поканват се всички
клубове по конен спорт – членове на федерацията,
да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
180
72. – Управителният съвет на Федерацията
на хлебопроизводителите и сладкарите в Бъл
гария – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на федерацията
на 26.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в София в комплекс „Ловен парк“, бул. Симеоновско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на федерацията
през 2009 г.; 2. отчет за финансовото състояние;
3. отчет на КС; 4. програма за дейността на федерацията през 2010 г.; 5. проектобюджет за 2010 г.;
6. избор на нов член на УС; 7. определяне размера
на членския внос за 2010 г.; 8. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 12 ч. независимо
от броя на присъстващите.
382
34 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Холософско общество България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.ІІІ.2010 г. в
17 ч. в София, ул. Кракра 26, при следния дневен
ред: 1. приемане отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението за периода
април – декември 2010 г.; 3. допълнение и актуализиране на устава на сдружението; 4. избор
на управителен съвет на сдружението; 5. разни.
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Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията ще се извършва в
деня на събранието от 16 до 17 ч. Материалите
за общото събрание са на разположение на членовете на сдружението всеки понеделник и сряда
в офиса на ул. Кракра 26. 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.
539
16. – Управителният съвет на Славянското
дружество в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.ІV.2010 г.
в 17,30 ч. в София, ул. Славянска, 6 при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; 2.
отчет на контролния съвет на дружеството; 3. разни.
575
11. – Управителният съвет на Съюза на въз
питаниците на военните на Негово Величество
училища, Ш.З.О. и РВГ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Единадесетото национално
събрание на съюза на 16.ІV.2010 г. в 10 ч. в концертната зала на Централния военен клуб в София
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
и КС; 2. разисквания по докладите; 3. обсъждане
и евентуални промени в устава на съюза; 4. освобождаване от отговорност на старото и избор
на ново ръководство; 5. приемане на решение и
програма на съюза.
538
1. – Управителният съвет на „Комисия за регио
нално и международно сътрудничество по пробле
мите на мобилността и комуникативността на хора
с трайни увреждения“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.ІV.2010 г. в
16 ч. в сградата на ул. Константин Преславски 3 в
София при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
КРМСПМКХТУ за 2009 г.; 2. приемане бюджета
за 2010 г.; 3. промени в ръководните органи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
381
3. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел Автомобилен клуб „Север“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 11.V.2010 г. в 17 ч. в заседателната
зала в София, сградата на УСАС на ул. Константин
Преславски 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на АК „Север“ за 2009 г.; 2. приемане бюджета
за 2010 г. Материалите за общото събрание са на
разположение на адреса на седалището му 10 дни
преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч.
на 11.V.2010 г. 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 независимо от броя на присъстващите.
537
12. – Управителният съвет на Клуб „Устойчиво
развитие на гражданското общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 20.V.2010 г. в 18 ч. в София,
ул. Доспат 28, вх. А, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. представяне на отчетен доклад за 2009 г.;
2. откриване на клонове на сдружението в Ямбол
и Благоевград и назначаване на управители на
клоновете, които да ги управляват и представляват;
3. промяна в представителството на клона на Клуб
„УРГО“ в Каварна и избиране на нов управител.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
531
11. – Управителният съвет на сдружение Пче
ларско дружество „Акация“ – гр. Банкя, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 20.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в Ритуалната зала
на Столична община, район „Банкя“, на ул. Цар
Симеон 1, в гр. Банкя, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет (УС); 3. доклад на контролния съвет (КС); 4. програма за
дейност; 5. приемане на бюджет 2010 г. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на събранието.
505
3. – Бордът на директорите на СНЦ „Ротари
клуб“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.ІІІ.2010 г. в
18 ч. в Бургас, ул. Александровска 21, х-л „България“,
основен ресторант, при следния дневен ред: 1. отчет
на борда на директорите за дейността на клуба;
проект за решение – ОС приема отчета; 2. отчет
на борда на директорите за финансовата дейност
на клуба; проект за решение – ОС приема отчета;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
борда на директорите; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на борда
на директорите; 4. освобождаване от длъжност
на членовете на борда на директорите; проект за
решение – ОС освобождава от длъжност членовете
на борда на директорите; 5. избор на нови членове
на борда на директорите; проект за решение – ОС
приема предложенията за нови членове на борда на
директорите; 6. промени в правилника на сдружението; проект за решение – ОС приема промените
в правилника на сдружението; 7. промени в конституцията на сдружението; проект за решение – ОС
приема промените в конституцията на сдружението;
8. разни. Отчетните материали са на разположение
в офиса на клуба, в х-л „България“, ул. Александровска 21, Бургас. Поканват се всички членове на
клуба да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 19 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
390
11. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Сд ру жен ие
„Детство за децата“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
22.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Александровска
12, вх. В, ет. 3, ап. 8, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. промени в състава на управителния съвет; 3.
промяна на адреса на сдружението. 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.
458
32. – Управителният съвет на Бургаска морска
асоциация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в заседателната зала на Института за регионални стратегии – Бургас, ул. Княз
Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на управителния
съвет за дейността за 2009 г.; 3. финансов отчет за
2009 г.; 4. определяне размера на членския внос за
2010 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет и на контролния съвет за
дейността им за 2009 г.; 6. приемане на бюджет на
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БМА за 2010 г.; 7. приемане на план за дейността
на БМА през 2010 г.; 8. промени в устава на БМА;
9. избор на нов контролен съвет на БМА; 10. разни. Регистрацията на членовете за събранието ще
започне в 16 ч. в деня на събранието. 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.
422
23. – Управителният съвет на Клуб по спортна
акробатика „ЛУКойл Нефтохимик“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 25.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в управлението на
клуба – Бургас, ж. к. Лазур, спортна зала „Нефтохимик“, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на клуба; 2. отчет за работата на клуба; 3.
промени в управителните органи на клуба; 4. други.
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.
476
5. – Управителният съвет на сдружение „Спелео
клуб“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в офиса на
Туристическо дружество „Родни балкани“ – Варна,
ул. Преслав 30, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове в дружеството; 2. приемане на
отчет на УС за работата през 2009 г.; 3. приемане
на бюджета за 2010 г.; 4. промени и допълнения в
устава на сдружението.
421
5. – Управителният съвет на УВСК ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание и кани
членовете на клуба на 12.ІV.2010 г. в 14 ч. в лекционна зала № 5 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на клуба през 2009 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на клуба за 2009 г.; 3. избор на
нови членове и председател на управителния съвет;
4. редактиране и гласуване на промени в устава
на УВСК ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“; 5. други. 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.
267
1. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Съюз на учените – Варна“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 22.ІV.2010 г. в 16 ч. във Втора
аудитория на Медицинския университет – Варна,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. приемане на
мандатна програма на Съюза на учените – Варна,
за периода 2010 – 2013 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
263
1. – Управителният съвет на Клуба по катерене,
планинарство и екстремни спортове „Царевец“, Ве
лико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на клуба на 23.ІІІ.2010 г. в 17,30 ч. в
учебния център на клуба на ул. Ал. Стамболийски
2, Велико Търново, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейнсотта на клуба през 2009 г.; 2. приемане на
календарен план на клуба за 2010; 3. избор на нов
УС; 4. приемане на изменения в устава. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
535
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3. – Управителният съвет на Клуб по тенис
„Барс – Велико Търново“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.ІІІ.2010 г.
в 18 ч. във Велико Търново, механа „Каручката“,
при слединя дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2009 г.; 2. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден,
на същото място в 19 ч. и при същия дневен ред.
338
5. – Управителният съвет на ТД „Хеброс“ – Ди
митровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на членовете на 14.V.2010 г.
в 18 ч. в туристическа спалня „Габера“ – парк
„Пеньо Пенев“ – Дими т ровг ра д, при следни я
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на ТД
„Хеброс“ за 2009 г.; 2. отчет на инспектората на
ТД „Хеброс“ за 2009 г.; 3. приемане бюджета на
ТД „Хеброс“ за 2010 г.; 4. приемане на решение
за размера на встъпителна вноска за 2010 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
340
12. – Управителният съвет на сдружение „Съвет
по туризъм – Ловеч“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.ІІІ.2010 г. в 17,30 ч. в
Туристическия информационен център, Ловеч, ул.
Васил Караконовски 2, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. приемане програма за
дейността през 2010 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 18,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
419
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Ж. Терпешев“ – гр. Любимец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в гр. Любимец, бул. Одрин 67,
в сградата на СОУ „Ж. Терпешев“ при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на членовете на сдружението; 2. вземане на
решение за освобождаване на управителния съвет;
3. приемане на нови членове; 4. избиране на нов
състав на съвета на настоятелите; 5. избиране на
председател на сдружението; 6. гласуване решение
за промени в устава на сдружението. 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.
540
3. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру же н и е
„ЛРД – Павликени“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на пълномощниците на 24.ІV.2010 г. в 9 ч. в клуб „Ловна среща“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „ЛРД – Павликени“ през 2009 г.; 2. отчет
на контролния съвет на сдружение „ЛРД – Павликени“; 3. приемане на бюджет за 2010 г.; 4. попълване състава на управителния съвет; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
463
3. – Управителният съвет на сдружение с обще
ственополезна дейност „Мултиетническа младежка
организация „Заедно напред“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.ІІІ.2010 г. в 10,30 ч. в Пазарджик, ул. Бузлуджа
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22, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на УС за 2008 и 2009 г.; 2. приемане на
нови членове в общото събрание на сдружението;
3. освобождаване на членове от общото събрание
на сдружението; 4. освобождаване и избиране на
членове на управителния съвет на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., при
същия дневен ред и на същото място. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на общото събрание в седалището на
сдружението – Пазарджик, ул. Бузлуджа 22.
158
18. – Управителният съвет на сдружение „Син
дикат на служителите в затворите в България“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч.
в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1, при дневен
ред: приемане решение за промени в устава на
сдружението; проект за решение: ОС приема да се
направят съответните промени в устава на сдружението в съответствие с предложения от УС проект
за изменение на устава. Общото събрание ще се
състои от делегати, то е законно, ако присъстват
делегати, представляващи повече от половината
синдикални членове. Началото на регистрацията
на делегатите е в 11 ч. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
предоставят безплатно на адреса на управление
на сдружението в Пазарждик, Затвора, ул. Ивайловско шосе. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
302
5. – Управителни ят съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация Сигур
ност“ – клон Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 17,30 ч.
в Плевен, ул. Сан Стефано 1, в салона в сградата
на ОД на МВР – Плевен, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на „НАС“ – клон
Плевен, а 2008 и 2009 г.; 2. вземане на решение
за приемане на отчета на контролно-ревизионната
комисия за дейността на „НАС“ – клон Плевен, за
2008 и 2009 г.; 3. вземане на решение за промяна
на устава на „НАС“ – клон Плевен; 4. вземане на
решение за промяна в състава на управителния
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
459
1. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру же н и е
„СБП“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в зала
2, на Дома на техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение
на устава; 2. приемане основните насоки, програмата
за действие и бюджета на сдружението за 2010 г.; 3.
приемане правилник за дейността на контролния
съвет; 4. утвърждаване приема на членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се състои на същото място и при същия дневен
ред в 18 ч. колкото и членове да се явят.
478
4. – Управителният съвет на Българската
асоциация на производителите на оранжерийна
продукция – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо годишно отчетно-изборно събрание

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

на асоциацията на 26.ІІІ.2010 г. в 10,30 ч. в залата на хотел „Джия Бийч“, Пловдив, парк „Отдих
и култура“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на асоциацията през
2009 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за дейността на УС през 2009 г.; 3. приемане на
баланса и годишния счетоводен отчет за 2009 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
5. утвърждаване на нови членове на асоциацията;
6. утвърждаване прекратяването на членството на
членове на асоциацията; 7. приемане на план за
работа на асоциацията през 2010 г.; 8. приемане на
бюджет на асоциацията за 2010 г.; 9. приемане на
предложения за промени в устава на асоциацията;
10. избор на управителен съвет, председател и зам.председател на асоциацията; 11. избор на контролен
съвет и председател на контролния съвет; 12. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат учасите в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за събранието
са на разположение в седалището на асоциацията – Пловдив, ул. Добротич 12.
460
1. – Управителният съвет на ТД „Пирин“ – Раз
лог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на дружеството на 25.ІІІ.2010 г.
в 17,30 ч. в залата на Туристическата спалня „Перун“ – Разлог, при следния дневен ред: 1. отчет за
туристическата дейност на дружеството за 2009 г.;
2. отчет за финансовото състояние на дружеството
за 2009 г.; 3. текущи.
532
1. – Управителният съвет на Дружеството за
разпространение на знания – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в офиса на дружеството в Разград,
ул. Н. Й. Вапцаров 10 (Средношколско общежитие,
стая 115), при следния дневен ред: 1. освобождаване
на стари и приемане на нови членове на сдружението; 2. освобождаване на досегашния председател
и секретар на управителния съвет и избиране на
нов председател и секретар; 3. освобождаване на
председателя на контролния съвет и избиране на нов
председател; 4. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 5. приемане отчета за дейността на
дружеството за периода януари – декември 2009 г.;
6. отчет на финансово-контролната комисия; 7.
приемане финансовия отчет за 2009 г. и бюджета
за 2010 г.; 8. приемане плана за работа на дружеството през 2010 г.; 9. разни. 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.
380
1. – Управителният съвет на Асоциация „Ев
рорегион Данубиус“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 26.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Русе, пл.
Свобода 6, Зала № 1 на Областната администрация (до Пленарна зала), при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на сдружение
„Еврорегион Данубиус“ за 2009 г. в съответствие
с чл. 34б (5); 2. приемане на финансовия отчет на
сдружението, годишния счетоводен отчет и баланса
за 2009 г. в съответствие с чл. 21, т. 7; 3. освобождаване от отговорност на УС – чл. 21, т. 15; 4. избор
на управителен съвет в съответствие с чл. 32(2);
5. приемане проектобюджет за 2010 г. – чл. 21 от
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устава на сдружението; 6. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
542
14. – Председателят на Политическа партия
„Общество за нова България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва Национа лна конференци я на
27.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в Русе, ул. Придунавска 22, при
следния дневен ред: 1. отчет на ръководството; 2.
избор на ново ръководство; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред в 11 ч.
576
5. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Туристическо дружество „Искърски
пролом“ – Своге, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.ІІІ.2010 г. в
17 ч. в конферентната зала на фирма „Истра“, Своге,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за периода от 26.ІІІ.2009 г. до
25.ІІІ.2010 г.; 2. доклад на инспектората; 3. текущи.
209
1. – Управителният съвет на СНЦ ЛРД „Со
кол – 1“ – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общото събрание на сдружението на редовно
отчетно заседание на 23.ІV.2010 г. в 9 ч. и 30 мин.
в заседателната зала на община Силистра при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС през
2009 г.; 2. отчет за дейността на КС през 2009 г.;
3. приемане на отчет за изпълнение на бюджета
за 2009 г.; 4. приемане на бюджет на сдружението
за 2010 г.; 5. вземане на решение за промяна на
членския внос за 2011 г.; 6. избор на представители
на сдружението в ОС на НЛРС – СЛРБ; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 10 ч. и 30 мин. на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
160
17. – Управителният съвет на СНЦ „Граждан
ско обединение Стара Загора“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 23.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в Стара Загора
на адрес бул. Цар Симеон Велики 80, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението и финансов отчет; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. промяна
адреса на управление на сдружението; 4. промяна
дейността на сдружението в обществена полза; 5.
промени в устава на сдружението; 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. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание са
предоставени на разположение в Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 80.
534
3. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Областен клуб „Спорт в училище“,
Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на
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отчетно-изборно събрание на 5.ІV.2010 г. в 18 ч. в
Спортно училище „Никола Симов“ – Търговище,
при следния дневен ред: 1. отчет-анализ за работата
на сдружението през отчетния период; 2. приемане
на измененията в устава на сдружението; 3. избиране
на управителен съвет – председател и членове; 4.
решаване на организационни въпроси.
541
3. – Управителният съвет на Училищно настоя
телство „Любен Каравелов“ – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани за участие в общо събрание
на 19.ІІІ.2010 г. в 18,30 ч. в зала на ОУ „Любен
Каравелов“ – Ямбол, на адрес ж. к. Диана, Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
УН; 2. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. обсъждане на бъдещето
на УН; 4. разни.
506
5. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Боров камък“ – с. Боровица, област
Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на сдружението на 1.ІV.2010 г.
в 16 ч. в кметството на с. Боровица, област Видин,
при дневен ред – приемане на решение за изменения
в устава на сдружението. 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.
273
1. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Зеленка“ – с. Българево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
то на 26.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в Клуба на пенсионера в
с. Българево, община Каварна, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.;
2. промени в устава на сдружението; 3. избор на
председател и членове на УС; 4. освобождаване на
членове; 5. решение за членуване в национално
ловно сдружение; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място в 19 ч.
533
3. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел за общественополезна дейност „Турис
тическо дружество „Родопея“ – с. Ягодина, област
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.ІІІ.2010 г. в 14 ч. в
заседателната зала на кметство с. Ягодина, община
Борино, област Смолян, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишен отчет за дейността на сдружението през 2009 г.; 2. приемане отчетен доклад
на контролния съвет за 2009 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2009 г.;
4. приемане на бюджета на сдружението за 2010 г.;
5. разни. 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 и
се счита за законно независимо от присъстващите
членове на сдружението. Поканват се всички членове на дружеството да участват в общото събрание.
384
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