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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от
1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г.,
бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В производството по придобиване на
българско гражданство по натурализация с
молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български
произход, издадено от Държавната агенция
за българите в чужбина. В удостоверението
се посочват данните, въз основа на които е
установен българският произход.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в
едномесечен срок.“
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§ 2. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Придобиване на българско
гражданство по натурализация, освобождаване
от българско гражданство и възстановяване на
българско гражданство се извършва по молба
на заинтересуваното лице, подадена лично в
Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство
на Република България. Дипломатическото или
консулското представителство на Република
България задължително дава мотивирано становище по молбата.
(2) За малолетните молбата се подава от
техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или
от попечителите им. Не се изисква съгласието
на родител, който е лишен от родителски права.
(3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните
интервю се провежда с техните родители или
настойници. При провеждане на интервю с
непълнолетни те се придружават от родителите
или попечителите им.“
§ 3. В чл. 32 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Агенцията за бежанците“ се
заменят с „Държавната агенция за бежанците“.
2. В ал. 3 думите „писмено становище“ се
заменят с „писмени становища на Министерството на вътрешните работи и“.
§ 5. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Министърът на правосъдието
прави предложение за издаване на указа по
чл. 34 в срок до:
1. осемнадесет месеца – по молбите за
придобиване на българско гражданство по
натурализация;
2. дванадесет месеца – по молбите на лица
от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация;
3. шест месеца – по молбите за възстановяване на българско гражданство;
4. шест месеца – по молбите за освобождаване от българско гражданство;
5. три месеца – по предложенията за придобиване на българско гражданство по чл. 16,
както и за отмяна на натурализация или за
лишаване от българско гражданство.
(2) Сроковете по ал. 1 текат от постъпването
на молбата или предложението в Министерството на правосъдието, съответно от датата
на отстраняване на нередовностите.
(3) Становищата на Министерството на
вътрешните работи и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ постъпват в Министерството на правосъдието:
1. по ал. 1, т. 1 – в срок не по-късно от
десет месеца преди изтичането на срока – за
Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока – за
Държавна агенция „Национална сигурност“;
2. по ал. 1, т. 2 – в срок не по-късно от седем
месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно
два месеца преди изтичането на срока – за
Държавна агенция „Национална сигурност“;
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3. по ал. 1, т. 3 – в срок не по-късно от
четири месеца преди изтичането на срока – за
Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока – за
Държавна агенция „Национална сигурност“;
4. по ал. 1, т. 5 – в срок не по-късно от два
месеца преди изтичането на срока – за Министерството на вътрешните работи, съответно
един месец преди изтичането на срока – за
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 6. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. общините или кметствата, където се
съхранява актът за раждане на лицето – за
вписване на промените в гражданството в регистъра за гражданско състояние;“.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите
„регистрите за гражданското състояние на населението“ се заменят с „регистъра на населението“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министерството на правосъдието има
право на безплатен достъп до Национална база
данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Редът, начинът и обхватът на данните,
до които се предоставя достъп, се определят
със споразумение между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и
Министерството на правосъдието.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Молбите, подадени до влизането в сила
на този закон, се разглеждат и решават при
досегашните условия и ред в срок до две години
от влизането в сила на този закон.
§ 9. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и
37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и
59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г. и бр. 6, 19, 47,
74 и 82 от 2009 г.) чл. 20 се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 15 април 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3467

РЕШЕНИЕ

по доклада на Временната анкетна комисия
за проверка на разходите, назначенията и
сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей
Станишев
Народното събрание на основание чл. 86 от
Конституцията на Република България и чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема доклада на Временната анкетна
комисия за проверка на разходите, назначе-
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нията и сделките, извършени в последната
една година от мандата на правителството на
Сергей Станишев.
2. Констатациите от сигнали, отнасящи се
до непълноти и слабости в законовата уредба,
действия или бездействия на изпълнителната
власт и администрацията, неподготвеност на
прилагащите закони, неработещи контролни
механизми, да бъдат обсъдени и съобразени в
хода на изработването на проекти за изменения
и допълнения на съотвените законови норми.
3. Копие от доклада на Временната анкетна
комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната
една година от мандата на правителството на
Сергей Станишев, да бъде изпратено на Главния прокурор на Република България заедно
с препоръка за предприемане на съответните
действия по проверка на законосъобразността
и целесъобразността на описаните в доклада
случаи и нарушения на обществения интерес.
По отношение взетите мерки и реализирани
действия от страна на прокуратурата Народното
събрание очаква да бъде уведомено.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 23 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3625

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 94
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на
Република България, чл. 22, ал. 1 и 5 от Закона
за електронните съобщения и във връзка с § 6
от заключителните разпоредби към същия закон

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Анета Иванова Павлова-Иванова като член на Комисията за регулиране на
съобщенията.
Издаден в София на 23 април 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
3614
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УКАЗ № 99
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за развитието на академичния
състав в Република България, приет от ХLI
Народно събрание на 15 април 2010 г.
Издаден в София на 28 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за развитието на академичния състав в Република
България, приет от Народното събрание на
15 април 2010 г.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Приетият на 15 април 2010 г. Закон за развитието на академичния състав в Република
България трябва да уреди изключително важен
кръг обществени отношения от значение за
развитието на българската академична наука и
висшето образование. С него се цели демократизиране израстването на академичния състав.
Съвсем разбираемо той предизвика множество
обществени дискусии.
Смятам обаче, че така приетият закон не
урежда първично и цялостно обществените
отношения в областта, която трябва да бъде
предмет на неговото правно регулиране, както
изисква чл. 3 от Закона за нормативните актове. Впрочем самият закон не дава отговор
на въпроса какъв е неговият предмет. Според
наименованието му това е закон за „развитието на академичния състав“, а според чл. 1,
ал. 1 – „обществените отношения, свързани с
научните степени и академичните длъжности“.
Всъщност той не урежда развитието на академичния състав, а само елементи на реда за
придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности.
Някои от текстовете на приетия закон пораждат съмнение за несъответствие с разпоредби
на Конституцията на Република България.
Член 30 и чл. 33 от него противоречат на
прокламираното в чл. 53, ал. 6, изр. 2 от Конституцията задължение на държавата да упражнява
контрол върху всички видове и степени училища.
Контролът, който е предвиден в чл. 30, ал. 1
на министъра на образованието, младежта и
науката за спазването на единните държавни

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

изисквания, няма да се основава на закон, тъй
като те ще се уредят с подзаконов акт. Липсата на ефективен контрол върху процедурите
за даване на научни степени и заемането на
академични длъжности и допускането на такъв
само въз основа на жалби е освобождаване на
държавата от конституционното є задължение
за контрол върху подбора на кадрите и удостоверяването на получената научна степен.
Член 34, ал. 5 противоречи на чл. 56 във
връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 117, ал. 1, чл. 120,
ал. 2 и чл. 125, ал. 1 от Конституцията. С него
решенията на Арбитражния съвет се изключват
от съдебен контрол. Съдебният контрол върху
административните актове е „конститутивен елемент на правовата държава“ (РКС № 18/1997 г.).
Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията,
която дава възможност някои административни
актове да се изключат от съдебния контрол, „е
изключение и следва да се тълкува и прилага
ограничително – когато са налице достатъчно
сериозни и основателни причини, когато изрично
конституционно прогласена ценност трябва да
бъде приоритетно защитена“ (РКС № 2/2000 г.).
Противоконституционна е и разпоредбата на
чл. 34, ал. 6, която позволява да се определят
такси с правилника на Арбитражния съвет. Тази
разпоредба противоречи на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, която постановява, че основанията за
таксите може да се определят само със закон.
Параграф 11 от преходните и заключителните
разпоредби е в противоречие с конституционния
принцип на академична автономия на висшите
училища (чл. 53, ал. 4 от Конституцията) и с
духа на установените демократични традиции.
Липсата на каквато и да е уредба относно начина на формиране на Националната листа на
членовете на журита и арбитри създава предпоставки висшите училища да бъдат изключени
при определянето є, с което се застрашава
академичната автономия.
Смятам, че разпоредбата на чл. 5, ал. 3,
според която условията и редът за признаване
на придобитите в чужбина научни степени се
определят от висшите училища, противоречи
на правото на Европейския съюз. Условията
трябва да бъдат еднакви за всички български
висши училища и научни организации. Признаването на придобити в чужбина научни степени
би трябвало да се извършва от един орган за
цялата държава и по еднакви критерии. Такива
са и изискванията на Директива 2005/36/ЕО за
признаване на професионални квалификации.
Не съм съгласен с изискването на чл. 15,
ал. 2, изр. 1, според което „академичната длъжност се заема само при условията на основен
трудов договор“. Това ограничава правото да
се полага допълнителен труд въз основа на
външно съвместителство, каквото е допустимо
за всички работници и служители по силата на
чл. 111 от Кодекса на труда. При това законът
съдържа и вътрешни противоречия, които ще
затруднят прилагането му. Например същият
чл. 15, ал. 2, изр. 1 не съответства на чл. 17
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и чл. 18, ал. 3, според които академичните
длъжности „асистент“ и „главен асистент“ се
заемат по срочен трудов договор, респективно въз основа на конкурс и избор. Трудовите
договори, конкурсът и изборът са съвършено
различни основания за възникване на трудово
правоотношение. При това конкурсът и изборът изключват трудовия договор. Същото се
отнася и за академичната длъжност „доцент“,
която трябва да се заема по трудов договор
на основание чл. 15, ал. 2, изр. 1, а според
чл. 24, ал. 2 – въз основа на конкурс и избор.
За академичната длъжност „професор“ в чл. 29
не е предвидено нищо.
В закона са установени разпоредби в противоречие с утвърдени основни принципи на правото, като този, че всяко предложение поражда
действие от момента на получаването му от адресата. В чл. 27, ал. 4, изр. 2 обаче е предвидено
задължение на факултетния (научния) съвет да се
произнесе по предложението на научното жури
в едномесечен срок не от неговото получаване,
а от момента на изготвянето му.
С чл. 35, ал. 1, т. 2 се предвижда отнемане
на научна степен и освобождаване от академична длъжност заради извършено от трето лице
престъпление. Това нарушава и конституционния
принцип, и изискванията на международните
актове, че отговорност може да се носи само
за собствено виновно неправомерно поведение.
Съществените празноти на Закона за развитието на академичния състав в Република
България не му позволяват да постигне регулативните си цели.
Основен принцип във всяка правова държава
е този, че правата и задълженията на гражданите и на държавните институции произтичат от
закона (арг. от чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
В противоречие с него обаче в различни разпоредби на приетия закон се предвижда, че за
да се приложи в пълния му обем, е необходимо
да се издаде от Министерския съвет правилник
за неговото прилагане, правилник за дейността
на предвидения Арбитражен съвет и съответни
правилници на висшите училища и научните
организации. Законът допуска в тези подзаконови актове да се уреждат условия и ред за
придобиване на научни степени и академични
длъжности (чл. 1, ал. 3; чл. 4, ал. 3; § 9, ал. 2
ПЗР, § 10 ПЗР и др.). При това от предвидените
делегации не е ясно дали овластяването се отнася до цялата материя, уредена в закона, или
до отделни нейни части. Това е важен въпрос,
тъй като единствено законът като нормативен
акт, приет от Народното събрание, гарантира
равната мяра и установява гаранциите за постигане на юридическо равенство на всички
граждани пред закона.
В закона липсват дори минимални изисквания
(условия) за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности. Предоставянето на компетентността за тяхното уреждане
на висшите училища и научните организации
(чл. 1, ал. 3) ще доведе до съществени различия
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между тях. Тази празнота не може да бъде попълнена с делегацията на Министерския съвет за
издаване на правилник за прилагане на закона,
защото с подзаконов акт не може да се уреждат
условия, а само ред за упражняване на права и
задължения, установени в закон. Изключването
на единните държавни изисквания от предмета
на закона е сериозна предпоставка за различия
и липса на гаранции за законосъобразното и
справедливо прилагане на закона.
В чл. 4, ал. 3 е предвидено, че журито провежда своето заседание при условия и по ред,
определени с правилниците на висшите училища
и научните организации. Така не е отчетено, че
условията трябва да бъдат уредени на законово
ниво, тъй като в противен случай се създава
възможност за неравно третиране на желаещите
да се посветят на академична кариера. С § 2 от
допълнителните разпоредби се дава възможност
да се изключи прилагането на норми на закона,
които уреждат броя на членовете на журито чрез
разпоредби в правилниците на висшите училища
и научните организации. Не би могло с акт на
висше училище или научна организация да се
изключи прилагането на законова разпоредба,
която има материалноправен характер и установява състав на орган.
В чл. 13, ал. 1 е предвидено, че защитата
на дисертационен труд се осъществява пред
жури от 7 хабилитирани лица при условията
и по реда на чл. 9. В последната разпоредба
обаче не са предвидени нито условия, нито
ред, а само състав на жури при защита на
дисертационен труд.
В чл. 14, ал. 1 не е определено как се
установява редът, към който се препраща за
издаване на дипломи за научни степени. Член
22, ал. 1 не урежда начина на оценяване на
кандидатите от журито. Всяко оценяване изисква
предварително определена и известна система.
В чл. 30, ал. 3, изр. 2 има празнота и поради
това неяснота относно информацията, която
се публикува в „Държавен вестник“, а това е
изключително важен въпрос, защото определя
началото на срока за обжалване.
В чл. 30, ал. 5 не е уредено кои органи извършват проверката – дали това са длъжностни лица в Министерството на образованието,
младежта и науката, или други. В чл. 34, ал. 4
е посочено, че Арбитражният съвет може да
потвърди или отмени решения на висшето
училище или научната организация, но не е
изяснено за решения на кои органи става дума.
В закона има множество разрешения, които
могат да бъдат обсъдени още веднъж.
Спорно е решението по чл. 17 за приемането на асистенти въз основа на трудов договор
вместо на конкурс, което освен че нарушава
десетилетна академична традиция, ще доведе до
това, че за асистенти няма да бъдат приемани
професионално най-подходящите, а най-близките до работодателя кандидати.
Будят възражения разпоредбите на чл. 18,
ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1,
които поставят като еднакво изискване за за-
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емане на всички академични длъжности (главен асистент, доцент и професор) наличието
единствено на научната степен „доктор“. Не
са установени дори минимални изисквания за
педагогически опит поне за висшите длъжности.
Това по никакъв начин не насърчава развитието на академичния състав. Всеки, който има
тази научна степен, ще кандидатства направо
за длъжността „професор“. За разлика от това
законодателно разрешение в мотивите към
законопроекта правилно се отчиташе, че длъжностите „професор“ и „главен изследовател“
се заемат от лица, които са на длъжностите
„доцент“, съответно „старши изследовател“.
Не може да бъде възприето и правилото по
чл. 32, ал. 2 за формирането на Арбитражния
съвет ad hoc. Това е сериозно нарушение на
принципа на независимост и обективност при
решаването на правни спорове.
Не приемам решението по § 7, ал. 2, т. 1,
според което досегашните звания „асистент“,
„старши асистент“, „главен асистент“ и „научен сътрудник“ – трета, втора и първа степен,
се заменят с „асистент“. Това решение не
отчита положения труд, публикации и научно-преподавателска работа за години назад от
множество научни работници, които са отдали
част от живота си на академичната кариера и
последователно са израствали в професията си.
Това е социално несправедливо и юридически
недопустимо.
Идеята законът да намери бързо приложение
би могла да бъде осуетена с нормите на § 9,
ал. 2 и § 15 от преходните и заключителните
разпоредби, ако не се изменят всички закони,
свързани с него, както и ако не се приемат
актовете на Министерския съвет и на висшите училища. Би трябвало с този закон да се
изменят всички закони, чиито разпоредби са
свързани с тази материя.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Като се ръководя от горните мотиви, свързани с противоконституционност на определени
разпоредби, противоречие на разпоредби с
изисквания на правото на Европейския съюз,
празноти и съдържателни недостатъци и на
основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на
Република България връщам за ново обсъждане от Народното събрание чл. 1, ал. 3, чл. 4,
ал. 3, чл. 5, ал. 3, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1,
чл. 15, ал. 2, изр. 1, чл. 17, чл. 18, ал. 1 и ал. 3,
чл. 22, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 4,
изр. 2, чл. 29, ал. 1, чл. 30, чл. 32, ал. 2, чл. 33,
чл. 34, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 35, ал. 1, т. 2,
§ 2 от допълнителните разпоредби, както и
§ 7, ал. 2, т. 1, § 9, ал. 2, § 10, § 11 и § 15 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
Президент на републиката:
Георги Първанов
3750
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
ОТ 22 АПРИЛ 2010 Г.
за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Чили
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Предоставя безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Чили във вид на имущество – 100 броя 8-местни палатки на обща
стойност 3226 лв.
Чл. 2. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи средства в размер 20 226 лв., от които:
1. за възстановяване на имуществото, предоставено от Главна дирекция „Гражданска
защита“ – МВР – 3226 лв.;
2. за събирането, опаковането, палетизирането, етикетирането, транспортирането по
суша и с кораб и застраховка на помощта по
чл. 1 – 17 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет за 2010 г. средства за социална помощ
за развитие.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
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 вътрешните работи
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 21
април 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3583
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Із-809
от 13 април 2010 г.
за реда за осъществяване на превантивна
дейност от органите за пожарна безопасност
и спасяване на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за осъществяване на превантивна дейност от
органите за пожарна безопасност и спасяване
(ПБС) на Министерството на вътрешните работи
(МВР) при изпълнение на задачата по пожарна
безопасност и аварийно-спасителни дейности
при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 2. Осъществяването на превантивната
дейност в областта на ПБС по смисъла на
чл. 127л от Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2007 г.,
бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5
от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.) е комплекс
от мерки с информационен, разяснителен и
организационен характер за:
1. формиране и поддържане на необходимото
поведение у населението за предотвратяване
и отстраняване на причините и условията за
възникване и разпространение на пожари;
2. обучение и подготовка на населението
за действия при пожари, бедствия, аварии и
катастрофи с цел защита на здравето, живота
и имуществото на гражданите.
Чл. 3. Превантивната дейност се осъществява
от органите за ПБС на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ (ГДПБС) при
МВР и на звената за ПБС (ЗПБС) в областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР) и в Столичната дирекция на
вътрешните работи (СДВР).
Чл. 4. Основните насоки на превантивната
дейност са:
1. разясняване на правилата и нормите за
пожарна безопасност сред различни възрастови
и обществени групи от населението;
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2. провеждане на информационна и разяснителна дейност сред населението за формиране
на правилно поведение при пожари, бедствия,
аварии и катастрофи;
3. подпомагане обучението, подготовката и
възпитанието на подрастващите и учащите се
за придобиване на основни знания и умения
по пожарна безопасност и правилно поведение
при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
4. подпомагане органите на държавната
власт, местното самоуправление, юридическите
лица и гражданите при осъществяване на превантивната дейност по пожарна безопасност;
5. координация и взаимодействие с органите
на държавната власт, местното самоуправление,
юридическите лица и гражданите във връзка с
подготовката на населението за действия при
пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
6. информиране на органите на държавната
власт, местното самоуправление, юридическите
лица и гражданите за необходимостта от пред
приемане на превантивни мерки;
7. разясняване и информиране на обществеността за изпълнението на основните задачи
на ГДПБС на МВР и ЗПБС в ОДМВР/СДВР;
8. осъществяване на редакционно-издателска
и културно-информационна дейност в областта
на пожарната безопасност и аварийно-спасителните действия при пожари, бедствия, аварии и
катастрофи.
Чл. 5. При осъществяване на превантивната
дейност в областта на ПБС органите на ГДПБС
и ЗПБС в ОДМВР/СДВР:
1. ползват текущата информация за пожарната обстановка в страната и дейността на
органите за ПБС съгласно териториалната им
компетентност за осъществяване на превантивна дейност;
2. поддържат в реално време връзка с оперативната дежурна част в съответното структурно звено и дежурните части за ПБС на МВР
по време на ликвидиране на произшествия и
аварийно-спасителните действия при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи с оглед актуалност, пълнота и достоверност на информацията;
3. ползват статистическите и аналитичните
данни в областта на ПБС за нуждите на редакционно-издателската, информационната и
разяснителната дейност, които се представят
пред обществеността след съответната обработка
и вътрешно съгласуване;
4. анализират придобитата информация в
областта на ПБС за определяне на насоките,
планиране и осъществяване на превантивна
дейност;
5. контактуват пряко и взаимодействат със
служителите от Специализираната административна дирекция „Пресцентър и връзки с
обществеността“ на МВР;
6. проучват международния опит, разработват
и прилагат нови методи, форми и средства за
осъществяване на превантивната дейност.
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Раздел II
Организация, ръководство и контрол на органите за пожарна безопасност и спасяване,
осъществяващи превантивната дейност
Чл. 6. (1) Главна дирекция ПБС:
1. организира и осъществява превантивна
дейност на територията на цялата страна;
2. координира, контролира и методически
ръководи превантивната дейност на ЗПБС в
ОДМВР/СДВР;
3. планира, провежда, анализира и отчита
превантивната дейност на дирекцията;
4. разработва приоритетни насоки на дейността (концепции, стратегии, програми, проекти,
инициативи и др.) за създаване необходимите
условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика по превенция на
пожари и за осъществяване на аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии
и катастрофи;
5. информира, координира и взаимодейства с
органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите
за подготовка на населението за действия при
пожари и осъществяване на превантивни мерки
за пожарна безопасност;
6. осъществява сътрудничеството в област
та на превантивната дейност със съответните
служби на други държави, международни органи
и организации.
(2) Органите на ГДПБС, осъществяващи
превантивна дейност:
1. организират подготовката на населението
за действия при пожари и осъществяването на
превантивни мерки за пожарна безопасност;
2. организират подготовката и повишаването на квалификацията на служителите,
осъществяващи превантивна дейност в ГДПБС
и в ЗПБС към СДВР/ОДМВР в областта на
превантивната дейност, и проучват и популяризират добри практики за превенция от
страната и чужбина;
3. организират изготвянето, публикуването и
разпространението на културно-информационни
специализирани материали в областта на ПБС;
4. извършват специализирана редакционноиздателска и културно-информационна дейност в
областта на пожарната безопасност, включително
и чрез издаване на учебно-методически пособия;
5. организират, развиват и участват в провеждането на обществено насочени учебни,
спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред децата и младежите, включително
и чрез националното младежко движение МПО
„Млад огнеборец“;
6. извършват дейности по проучване, съхранение и експозиция на вещи и документи,
свързани с историята и достиженията на пожарното и спасителното дело в страната, и
съдействат за популяризирането им.
Чл. 7. (1) Звената за ПБС към ОДМВР/СДВР:
1. организират и осъществяват превантивна
дейност на територията на съответната област;
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2. ръководят, контролират и методически
подпомагат превантивната дейност на органите за ПБС;
3. разработват приоритетни насоки (програми, планове, инициативи и др.) и работят за
създаване необходимите условия за формиране и
провеждане на ефективна регионална политика
по превенция на пожари и за осъществяване
на аварийно-спасителни действия при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи съгласно териториалната си компетентност;
4. планират, организират и провеждат подготовката на служителите за осигуряване професионалната им квалификация в областта на
превантивната дейност;
5. осъществяват взаимодействието в областта
на превантивната дейност на областно и общинско ниво с органите на държавната власт,
местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите.
(2) Органите за ПБС в СДВР и ОДМВР с
възложени функции и задачи за осъществяване
на превантивна дейност:
1. информират и предлагат на териториалните органи на изпълнителната власт мерки
и действия за снижаване риска от възникване
на пожари;
2. организират изготвянето, публикуването и
разпространението на специализирани, културноинформационни, разяснителни и учебно-методически материали с насоченост към снижаване
риска от възникване на пожари и формиране
на необходимото поведение на гражданите по
време на аварийно-спасителни действия при
пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
3. участват в провеждането на обществено насочени учебни, спортно-състезателни и
демонстративни мероприятия сред децата и
младежите чрез националното младежко движение МПО „Млад огнеборец“;
4. самостоятелно и съвместно с представители
на държавната власт, местното самоуправление,
юридическите лица и гражданите на областно и
общинско ниво организират и участват в провеждането на превантивни тематични дейности
по ПБС сред различни групи от населението;
5. съхраняват и развиват традициите на
пожарното и спасителното дело, организират
и участват в мероприятия за представяне и
популяризиране на пожарникарската професия
пред обществото.
Чл. 8. Началниците на районните управления
„Пожарна безопасност и спасяване“ (РУПБС):
1. организират и осъществяват превантивната дейност в съответния район на действие;
2. осъществяват взаимодействието в областта
на ПБС с кметовете на общини и райони, кметства и с кметските наместници, юридическите
лица и гражданите и подпомагат дейността им
с тематични и специализирани информационни
материали;
3. информират и предлагат на органите
по т. 2 мерки за снижаване риска от възникване на пожари и за осигуряване пожарната
безопасност;
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4. организират мероприятия с превантивен
характер, като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране и
подготовка на населението за аварийно-спасителни действия при пожари, бедствия, аварии
и катастрофи;
5. организират провеждането на обществено насочени учебни, спортно-състезателни и
демонстративни мероприятия сред децата и
младежите, включително и чрез националното
младежко движение МПО „Млад огнеборец“
(младежки противопожарни отряди);
6. организират провеждането на културно-информационна и разяснителна дейност
сред населението по въпросите на пожарната
безопасност с цел снижаване на риска от възникване на пожари.
Чл. 9. Финансирането на превантивната дейност по ПБС се извършва целево от бюджетите
за съответната година на ГДПБС и на ОДМВР/
СДВР, от дарения от страната и от чужбина и
чрез разработване на проекти за кандидатстване
по оперативни правителствени и обществени
програми, структурни фондове и др.
Чл. 10. (1) Превантивната дейност се планира, отчита и анализира по реда, установен за
Министерството на вътрешните работи.
(2) Превантивната дейност, осъществявана
от органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР, се регистрира в тетрадка-дневник (съгласно приложението) за ежедневен отчет и се отчита като
самостоятелна част от цялостната им дейност.
Чл. 11. (1) Основна форма за контрол на
извършената превантивна дейност от ЗПБС в
ОДМВР/СДВР са проверките.
(2) Контролът се осъществява от органите
на ГДПБС съгласно утвърдена от главния секретар на МВР методика.
Раздел IІІ
Взаимодействие с централните и териториалните органи на държавната власт и местното
самоуправление, юридическите лица и гражданите
Чл. 12. Органите на ГДПБС и на ЗПБС при
ОДМВР/СДВР взаимодействат с централните и
териториалните органи на държавната власт и
местното самоуправление, юридическите лица
и гражданите при планиране, координиране
и осъществяване на превантивната дейност в
областта на ПБС, като:
1. участват при разработването и съгласуването на концепции, стратегии, програми,
проекти, планове, указания, заповеди, инструкции, наредби и други документи, свързани с
превантивната дейност;
2. водят на отчет съвместните задачи, инициативи и мероприятия и участват в организацията,
координацията и контрола по изпълнението им;
3. подпомагат методически провежданата
от тях превантивна дейност;
4. отчитат постигнатите съвместни резултати
и работят системно за подобряването им;
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5. при необходимост, но не по-малко от
един път годишно, предоставят на териториалните органи на изпълнителната власт информация-анализ за пожарната обстановка и за
проблемите, свързани с ПБС на съответната
територия, като предлагат превантивни мерки
за тяхното решаване.
Чл. 13. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР
съдействат на неправителствените организации,
юридическите лица с нестопанска цел и органите на изпълнителната власт за утвърждаване и
развитие на националното младежко движение
МПО „Млад огнеборец“ чрез:
1. създаване и поддържане на постоянна материално-техническа база за водене на редовен
учебен процес, тренировъчна и състезателна
дейност;
2. включване на външни лектори и инструктори в обучението и подготовката на
подрастващите;
3. осигуряване на условия за обучение и
практикуване на пожаро-приложен спорт;
4. създаване на организация за участие на
младите огнеборци в подпомагане осъществяването на превантивната дейност в областта
на ПБС на територията на общините;
5. изграждане на нови структури, популяризиране дейността на движението, обучение
и подготовка на членовете на МПО „Млад
огнеборец“, провеждане на тренировъчна и
спортно-състезателна дейност, участие в международни прояви, инициативи и др.
Чл. 14. (1) Органите на ГДПБС и на ЗПБС
в ОДМВР/СДВР осъществяват превантивната
дейност в областта на ПБС във взаимодействие
с Министерството на образованието, младежта
и науката и други органи на държавната власт,
имащи отношение към ПБС, чрез:
1. актуализиране на учебното съдържание,
учебните планове и програми за подготовка в
областта на ПБС, както и в организацията на
учебния процес;
2. подобряване осигуряването на практическата и теоретичната подготовка на обучаемите
в областта на ПБС;
3. осъществяване на контрол на подготовката
и обучението в областта на ПБС;
4. провеждане на практически демонстративни занятия за безопасна евакуация, за
действия на персонала за гасене на пожар и за
действия при други произшествия в училищата
и детските градини;
5. разработване и изпълнение на програми,
проекти и др. за извънкласни форми за подготовка и повишаване на противопожарната
култура на обучаемите;
6. създаване на нови структури на МПО
„Млад огнеборец“ в училищата.
(2) Проведените практически занятия за евакуация по ал. 1, т. 4 се протоколират от директорите
на детските градини, училищата и обслужващи
системата на народната просвета звена.
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(3) Копия от изготвените протоколи се предоставят на органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР
за осъществяване на контролна, методическа
и аналитична дейност.
Чл. 15. Органите на ГДПБС и на ЗПБС
в ОДМВР/СДВР осъществяват съвместни
дейности с неправителствени организации
за популяризиране на правилата за пожарна
безопасност и изграждане на противопожарна
култура сред населението, като работят приоритетно сред децата, учащите се и целеви
социални, възрастови и професионални групи.
Чл. 16. (1) Органите на ЗПБС в ОДМВР/
СДВР взаимодействат с ръководителите на
обекти с повишена пожарна и взривна опасност, обекти за масово събиране на хора,
учебни, социални и лечебни заведения и др.
при организиране и провеждане на обучение
и подготовка по ПБС на подчинените им
служители чрез:
1. съгласуване на учебни програми;
2. изготвяне и предоставяне на разяснителни,
инструктивни и обучителни материали;
3. провеждане на лекции, инструктажи, занятия, практически демонстрации и др.
(2) Извършените дейности по ал. 1, т. 2 и 3
се протоколират от ръководителите на обектите.
(3) Копия от изготвените протоколи се предоставят на органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР
за осъществяване на контролна, методическа
и аналитична дейност.
Чл. 17. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР
информират и разясняват на юридическите лица
и гражданите правилата за пожарна безопасност
и мерките, които са длъжни да предприемат при
прибиране на реколтата, опазване на горския
фонд от пожари, есенно-зимния отоплителен
сезон и други кампанийни дейности с висока
степен на пожарна опасност.
Чл. 18. Органите на ЗПБС в ОДМВР/СДВР
подпомагат органите на държавна власт и
юридическите лица за създаване на организация за обучение и подготовка на техните
служители, като:
1. оказват съдействие на длъжностните лица,
на които са възложени функции по координация на дейността за осигуряване на ПБС в
техните обекти;
2. подпомагат провеждането на обучението
и подготовката им в областта на ПБС.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 52г, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1697
от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и
защита на населението (ДВ, бр. 95 от 2007 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на ГДПБС на МВР и на директорите на СДВР и на ОДМВР.
Министър: Цв. Цветанов
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Приложение
Тетрадка-дневник
за регистриране на извършена превантивна дейност
от органите за пожарна безопасност и спасяване
при СДВР И ОДМВР
№

1

Дата

2

Дейност
вид

място

3

4

Във
връзка/
изпълнение на
(задача,
кампания
и др.)

Изготвил/
извършил
(подпис)

Забележка

5

6

7

3511

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 oт 2007 г. за изискванията към
данните и документацията за разрешаване
за употреба и регистрация на лекарствени
продукти (ДВ, бр. 54 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 5 думите „генна терапия
(с използване на човешка автоложна или алогенна система или на ксеногенна система),
клетъчни лекарствени продукти от човешки и
животински произход и лекарствени продукти
за ксеногенна трансплантация“ се заменят с
„модерна терапия“.
§ 2. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. За разрешаване за употреба на
лекарствени продукти по утвърдена рецептура, посочени в приложение № 21, заявителят
представя досие по чл. 7, ал. 1, т. 1, съдържащо
модули 1, 2 и 3, като досието е съобразено с
изискванията, посочени в приложение № 22.“
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „новаторска“ се заменя с
„модерна”.
2. Точки 7, 8 и 17 се изменят, както следва:
„7. Продукт, получен чрез тъканно инженерство“ е продукт, който:
а) съдържа или се състои от клетки или
тъкани, получени чрез клетъчно или тъканно
инженерство, и
б) се представя като продукт, притежаващ
свойства да възстановява, коригира или заменя човешка тъкан, или който се използва или
прилага с такава цел.
Продуктът, получен чрез тъканно инженерство, може да съдържа клетки или тъкани от
човешки или от животински произход, или и
от двата вида. Клетките или тъканите могат
да бъдат жизнеспособни или нежизнеспособни.
Продуктът може да съдържа и допълнителни
вещества, като например клетъчни продукти,
биомолекули, биоматериали, химически вещества, структури или матрици.
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Продуктите, състоящи се изключително
от нежизнеспособни човешки или животински клетки и/или тъкани, които не съдържат
никакви жизнеспособни клетки или тъкани и
които по правило не действат по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, се
изключват от това определение.
За „получени чрез клетъчно или тъканно
инженерство“ се считат клетки и тъкани, които
отговарят най-малко на едно от следните условия:
 клетките или тъканите са били подложени
на съществена манипулация, така че да бъдат
постигнати биологичните характеристики, физио
логичните функции или структурните качества,
относими към планираното регенериране,
корекцията или замяната; по-специално не се
считат за съществени манипулациите, изброени
в приложение I от Регламент (ЕО) № 1394/2007;
 клетките или тъканите не са предназначени за изпълнението на същата основна
функция или функции при реципиента както
при донора.
8. „Лекарствен продукт за генна терапия“
е биологичен лекарствен продукт, който има
следните характеристики:
а) съдържа активно вещество, което съдържа
или се състои от рекомбинантна нуклеинова
киселина, използвана или прилагана на хора с
цел регулиране, корекция, заместване, добавяне
или изтриване на генна секвенция;
б) неговият терапевтичен, профилактичен
или диагностичен ефект се свързва пряко със
секвенция на рекомбинантна нуклеинова киселина, която той съдържа, или с продукт на
генната експресия на тази секвенция.
Лекарствените продукти за генна терапия
не включват ваксините срещу инфекциозни
заболявания.“
„17. „Лекарствен продукт за терапия със
соматични клетки (соматично-клетъчна терапия)“ е биологичен лекарствен продукт, който
има следните характеристики:
а) съдържа или се състои от клетки или
тъкани, които са били подложени на съществени манипулации, така че в тях са променени
биологични характеристики, физиологични
функции или структурни свойства, релевантни
за предвиденото клинично приложение, или
се състои от клетки или тъкани, които в реципиента и в донора не са предназначени да
бъдат използвани за същата(ите) основна(и)
функция(и). Манипулациите, изброени в приложение І на Регламент (ЕО) № 1394/2007, не
се считат за съществени манипулации;
б) представя се като притежаващ свойства
за лечение, профилактика или диагностициране на заболяване или се използват и прилагат
на хора с такава цел чрез фармакологичното,
имунологичното или метаболитното действие
на неговите клетки или тъкани.“
3. Създават се точки 25 и 26 със следното
съдържание:
„25. „Лекарствен продукт за модерна терапия“ е всеки от следните лекарствени продукти:
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а) лекарствен продукт за генна терапия;
б) лекарствен продукт за терапия със соматични клетки;
в) продукт, получен чрез тъканно инженерство.
26. „Комбиниран лекарствен продукт за модерна терапия“ е лекарствен продукт за модерна
терапия, който отговаря на следните условия:
а) той трябва да включва като неразделна
част от продукта едно или повече медицински
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия или едно или повече активни
имплантируеми медицински изделия по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за медицинските изделия, и
б) клетъчната и тъканната му част трябва да
съдържа жизнеспособни клетки или тъкани; или
в) клетъчната или тъканната му част, съдържаща нежизнеспособни клетки или тъкани,
трябва да може да упражнява върху човешкото
тяло действие, което може да се счита за основно спрямо действието на посочените изделия.“
§ 4. Приложение № 8 към чл. 7, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 7, ал. 5
Специфични изисквания към досието на лекарствени продукти за модерна терапия
При разрешаване за употреба на лекарствени
продукти за модерна терапия се следват изискванията относно формата (модули 1, 2, 3, 4 и 5),
посочени в чл. 7, ал. 1, т. 1.
Прилагат се техническите изисквания за
модули 3, 4 и 5 за биологичните лекарствени
продукти, описани в приложения 4.1 и/или 4.2,
5 и 6. Специалните изисквания за лекарствените
продукти за модерна терапия, описани в части
А, Б и В на приложението, обясняват по какъв
начин изискванията от приложения № 4.1 (4.2),
5 и 6 се прилагат към лекарствените продукти
за модерна терапия. В допълнение там, където
това е целесъобразно, и с оглед на спецификата
на лекарствените продукти за модерна терапия са
определени и допълнителни изисквания.
Поради специфичното естество на лекарствените
продукти за модерна терапия при определяне на
степента, до която в заявлението за разрешение за
употреба трябва да бъдат включени данни относно
качеството, клинични и неклинични данни, може
да се използва подход в зависимост от риска в съответствие с научните указания относно качеството,
безопасността и ефикасността на лекарствените продукти, както са приети от Комитета за лекарствени
продукти за хуманна употреба и публикувани от
Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ), както и
останалите ръководства на Общността, публикувани
от Комисията в различни томове на Правилника за
лекарствените продукти в Европейската общност.
Анализът на риска може да обхваща целия
процес на разработка. Рисковите фактори, които
могат да бъдат разглеждани, включват: произход
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на клетките (автоложни, алогенни, ксеногенни),
способност на клетките да пролиферират и/или да
се диференцират и да предизвикат имунна реакция,
ниво на клетъчна манипулация, замърсяване на
клетките с биоактивни молекули или структурни
материали, естество на лекарствените продукти за
генна терапия, степен на способност за репликация на вируси или микроорганизми, използвани in
vivo, ниво на интеграция на секвенции от нуклеинови киселини или гени в генома, дългосрочна
функционалност, риск от онкогенност и начин на
приложение или употреба. В анализа на риска под
внимание могат да бъдат взети и други приложими
налични неклинични и клинични данни или опит с
други, свързани лекарствени продукти за модерна
терапия. Всяко едно отклонение от изискванията на
това приложение се обосновава научно в модул 2 от
заявлението. Когато се прилага описаният по-горе
анализ на риска, същият се включва и описва в
модул 2. В такъв случай използваната методология,
естеството на установените рискове и изводите от
основания на риска подход спрямо програмата за
разработване и оценка се обсъждат, като се описват
всички отклонения от изискванията на приложенията
към тази наредба вследствие на анализа на риска.
При разрешаване за употреба на лекарствени
продукти за модерна терапия по смисъла на член
2, параграф 1, буква а) от Регламент 1394/2007 на
Европейския парламент и Съвета на Европейския
съюз, обн., L ОВ, бр. 324 от 10 декември 2007 г.,
се следват изискванията относно формата (модули
1, 2, 3, 4 и 5), посочени в тази наредба.
А. Специални изисквания към модул 3 от досие
то на лекарствени продукти за модерна терапия:
1. Специални изисквания за всички лекарствени
продукти за модерна терапия
Представя се описание на системата за проследимост, която притежателят на разрешението за
употреба възнамерява да създаде и да поддържа
с цел да гарантира, че всеки продукт, както и
неговите изходни материали и суровини, включително всички вещества, които се съдържат в
него и влизат в контакт с клетките и тъканите,
могат да бъдат проследени по време на осигуряването на материалите, производствения
процес, опаковането, съхранението, транспорта
и доставката до лечебното заведение, в което се
използва продуктът.
Системата за проследимост трябва да е допълваща и съответстваща на изискванията на
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки и на Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и подзаконовите актове по
прилагането им.
2. Специални изисквания към лекарствени
продукти за генна терапия (ЛПГТ):
2.1. Въведение: краен лекарствен продукт, активно вещество и изходни материали
2.1.1. Лекарствени продукти за генна терапия,
съдържащи секвенция(и) на рекомбинантна нуклеинова киселина или генетично модифициран(и)
микроорганизъм(зми) или вирус(и)

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Крайният лекарствен продукт се състои от
секвенция(и) на нуклеинова киселина или генетично модифициран(и) микроорганизъм(зми)
или вирус(и), поставен в първична опаковка и
предназначен за употреба. Крайният лекарствен
продукт може да бъде комбиниран с медицинско
изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия или с активно имплантируемо
медицинско изделие.
Активното вещество се състои от секвенция(и)
на рекомбинантна нуклеинова киселина или генетично модифициран(и) микроорганизъм(зми)
или вирус(и).
2.1.2. Лекарствени продукти за генна терапия,
съдържащи генетично модифицирани клетки
Крайният лекарствен продукт се състои от
генетично модифицирани клетки, поставен в
първична опаковка и предназначен за употреба, и
може да бъде комбиниран с медицинско изделие
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските
изделия или с активно имплантируемо медицинско изделие.
Активното вещество се състои от клетки,
генетично модифицирани с помощта на един от
продуктите, описани в част А, т. 2.1.1 от това
приложение.
2.1.3. При продукти, състоящи се от вируси
или вирусни вектори, изходни материали са компонентите, от които е получен вирусният вектор,
т.е. основната култура за вирусния вектор или
плазмидите, използвани за трансфекция на пакетажните клетки, и основната клетъчна банка за
линията на пакетажните клетки.
2.1.4. При продукти, състоящи се от плазмиди,
невирусни вектори и генетично модифицирани
организми, различни от вируси и вирусни вектори,
изходни материали са компонентите, използвани за
генериране на производителната клетка, т.е. плазмидът, бактерията гостоприемник и основната клетъчна
банка от рекомбинантни бактериални клетки.
2.1.5. При генетично модифицирани клетки изходни материали са компонентите, използвани за
получаване на генетично модифицираните клетки,
т.е. изходните материали за получаване на вектора,
самият вектор и човешките или животинските
клетки. Принципите на добрата производствена
практика се прилагат надолу по веригата считано
от системата от банки, използвана за производството на вектора.
2.2. Специални изисквания
Освен изискванията, определени в т. 3.2.S и
3.2.P от приложение № 4, се прилагат и следните
изисквания:
а) Представя се информация за всички изходни материали, използвани в производството на
активното вещество, включително за продуктите, необходими за генетично модифициране на
човешки или животински клетки, и доколкото е
приложимо, за последващо култивиране и съх-
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раняване на генетично модифицираните клетки,
като се има предвид евентуалното отсъствие на
етапи на пречистване в производствения процес.
б) При продуктите, съдържащи микроорганизми или вируси, се представят данни за генетичната модификация, анализа на секвенцията,
атенюирането на вирулентността, тропизма по
отношение на конкретни видове тъкани и клетки,
зависимостта на микроорганизма или вируса от
клетъчния цикъл, патогенността и характеристиките на изходния щам.
в) Свързаните с производството онечиствания и
тези, свързани с продукта, се описват в съответните
раздели на досието, като по-специално се описват
потенциалните вирусни замърсители с потенциал
за репликация (ако вирусният вектор е разработен
като такъв без възможност за репликация).
г) За плазмидите се прави количествено определяне на различните плазмидни форми за целия
срок на годност на продукта.
д) За генетично модифицираните клетки се
изследват характеристиките на клетките преди и
след генетичната модификация, като преди и след
евентуални процедури на замразяване/съхранение.
За генетично модифицирани клетки в допълнение към специалните изисквания за ЛПГТ се
прилагат изискванията за лекарствени продукти
за терапия със соматични клетки и за продуктите,
получени чрез тъканно инженерство (вж. част А,
т. 3 от това приложение).
3. Специални изисквания към лекарствени
продукти за терапия със соматични клетки и към
продукти, получени чрез тъканно инженерство
3.1. Въведение: краен лекарствен продукт, активно вещество и изходни материали
Крайният лекарствен продукт се състои от активното вещество, поставен в първична опаковка
и предназначен за употреба и в неговата окончателна комбинация за комбинираните лекарствени
продукти за модерна терапия.
Активното вещество се състои от клетките и/
или тъканите, получени чрез клетъчно или тъканно
инженерство.
Допълнителните вещества (например скелети,
матрици, изделия, биоматериали, биомолекули и/
или други компоненти), които са комбинирани с
манипулирани клетки, с които те представляват
неделима част, се считат за изходен материал,
дори и да не са от биологичен произход.
Материалите, използвани по време на производството на активното вещество (например
хранителна среда, растежни фактори), които не
са предназначени да формират част от активното
вещество, се считат за суровини.
3.2. Специални изисквания
Освен изискванията, определени в т. 3.2.S и
3.2.P от приложение № 4, се прилагат и следните
изисквания:
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3.2.1. Изходни материали
Представя се обобщена информация за даряването, осигуряването и диагностиката на човешки тъкани и клетки, използвани като изходни
суровини и материали. Тази информация трябва
да е в съответствие с изискванията на Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Когато като изходен материал се използват болестно променени клетки или тъкани (например
ракови клетки), тяхната употреба трябва да бъде
мотивирана.
Когато се оформят сборни популации от алогенни клетки, трябва да се опишат стратегиите за
създаване на тези сборни популации и мерките
за осигуряване на проследимост на отделните
елементи на тази популация.
При валидиране на производствения процес,
при характеризирането на активното вещество и
на крайния продукт, при разработването на анализи, при определяне на спецификациите и при
изпитванията за стабилност се обръща внимание
на потенциалната вариабилност, дължаща се на
човешките или животинските тъкани или клетки.
При продукти на основата на ксеногенни
клетки се представя информацията за произхода
на животните (географски произход, отглеждане,
възраст), наличието на специални критерии за
одобряването им, мерките за предотвратяване и
проследяване на инфекциите в животните – източници/донори, изследването на животните за
причинители на инфекциозни заболявания, в
т.ч. вертикално предавани микроорганизми и
вируси, както и доказателства, че предвидените
за животните помещения са подходящи за целта.
При продукти на основата на клетки, получени
от генетично модифицирани животни, се описват
специфичните характеристики на клетките, дължащи се на генната модификация. Дава се подробно
описание на метода на създаване на трансгенното
животно и на неговите характеристики.
При генетична модификация на клетки се
прилагат изискванията, описани в част А, т. 2 от
това приложение.
Описва се и се мотивира последователността на
изпитване на помощните вещества и компоненти
(скелети, матрици, медицински изделия, биоматериали, биомолекули или други компоненти),
които са комбинирани с клетки, получени чрез
клетъчно инженерство, и които представляват
неделима част от тях.
При скелети, матрици или други изделия, които
попадат в обхвата на определението за медицинско
изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия или за активно имплантируемо
медицинско изделие, се представя информация,
посочена в част А, т. 4 от приложението, за оценка
на комбиниран лекарствен продукт за модерна
терапия.
3.2.2. Производствен процес
Производственият процес се валидира с цел
гарантиране на повторяемостта на партидите и
на процеса, функционалната цялост на клетките
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по време на производството и транспортирането
до момента на прилагане или използване, както
и подходящия стадий на диференциация.
Когато клетките са култивират директно във/
върху матрица, скелет или изделие, се представя
информация за валидиране на процеса на клетъчно
култивиране по отношение на клетъчния растеж,
функция и интегритета на комбинацията.
3.2.3. Характеризиране и контрол
Представя се информация относно характеризиране на клетъчната популация или клетъчната
смес по отношение на идентичност, чистота
(наличие на примеси, микробно замърсяване),
жизнеспособност, активност, кариология, туморогенност и адекватност на предвиденото показание за приложение. Необходимо е доказване
на генетична стабилност.
Представя се информация относно качеството,
и доколкото е възможно, количествена информация за замърсяванията, свързани с процеса и с
продукта, както и за всякакви материали, които по
време на производствения процес могат да доведат
до появата на разпадни продукти. Допустимата
степен на замърсяване трябва да бъде мотивирана.
Когато не може да бъде извършено изпитване за
степента на освобождаване на активното вещество
или на крайния продукт, а се осъществява само
на междинните продукти и/или като изпитване
по време на производството, това трябва да бъде
мотивирано.
При наличие на биологично активни молекули (растежни фактори, цитокини) като съставки
на лекарствен продукт, получен на основата на
клетки, тяхното въздействие и взаимодействие с
останалите съставки на активното вещество трябва
да бъде характеризирано.
Когато 3D структура е част от предвидената
функция на продукта, се представя информация
относно стадия на диференциация, структурната и
функционалната организация на клетките и където
е приложимо, извънклетъчна матрица. Когато е
необходимо, физикохимичната характеристика се
допълва от неклинични изпитвания.
3.2.4. Помощни вещества
За помощните вещества, използвани в лекарствени продукти на основата на клетки или
тъкани (например компоненти на транспортната
среда), се прилагат изискванията за новите помощни вещества, определени в приложенията
към наредбата, освен ако има данни относно
взаимодействията между клетките или тъканите
и помощните вещества.
3.2.5. Фармацевтично разработване
В описанието на програмата за разработване на
продукта трябва да се обърне внимание на избора на
материали и процеси, и по-специално на целостта
на клетъчната популация в крайното формулиране.
3.2.6. Референтни материали
Описва се референтният стандарт, приложим и
специфичен за активното вещество и/или крайния
продукт.
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4. Специални изисквания към лекарствени продукти за модерна терапия, съдържащи медицински
изделия (комбинирани лекарствени продукти за
модерна терапия):
4.1. Лекарствени продукти за модерна терапия,
съдържащи медицински изделия в съответствие
с разпоредбата на член 7 от Регламент (ЕО)
№ 1394/2007
Представя се описание на физическите характеристики, на действието на продукта и описание
на методите за създаване на продукта.
Описва се взаимодействието и съвместимостта
между гените, клетките и/или тъканите и структурните компоненти.
4.2. Комбиниран лекарствен продукт за модерна терапия
За клетъчната или тъканната част на комбинирания лекарствен продукт за модерна терапия
се прилагат специалните изисквания за лекарствените продукти за терапия със соматични клетки
и продукти на тъканното инженерство, описани в
част А, т. 3 от това приложение, а при генетично
модифицирани клетки – специалните изисквания
към продуктите за генна терапия, описани в част
А, т. 2 от това приложение.
Медицинското изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за медицинските изделия или активното
имплантируемо медицинско изделие може да е
неделима част от активното вещество. Когато
медицинското изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от
Закона за медицинските изделия или активното
имплантируемо медицинско изделие е комбинирано с клетките по време на производството си
или при прилагането или въвеждането на крайния
продукт, клетките се считат за неделима част от
крайния продукт.
Представя се информация за съответното медицинско изделие, която е необходима за оценката
на комбинирания лекарствен продукт за модерна
терапия. Информацията трябва да включва:
а) Информация относно избора и предвидената
функция на медицинското изделие по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за медицинските изделия или на
активното имплантируемо медицинско изделие
и доказателства за съвместимостта на изделието
с останалите съставки на лекарствения продукт.
б) Доказателства за съответствие на медицинското изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия със съществените изисквания
съгласно Наредбата за съществените изисквания
и процедурите за оценяване на съответствието
със съществените изисквания на медицинските
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия, приета с ПМС № 186 от 2007 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106
от 2008 г.) или доказателство за съответствие на
активното имплантируемо медицинско изделие
със съществените изисквания съгласно Наредбата
за съществените изисквания и процедурите за
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оценяване на съответствието със съществените
изисквания на активни имплантируеми медицински
изделия, приета с ПМС № 185 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.)
в) Доказателства за съответствие на медицинското изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за медицинските изделия или на имплантируемо
медицинско изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за медицинските изделия с изискванията относно спонгиформна енцефалопатия при говедата/
трансмисивна спонгиформна енцефалопатия съгласно Наредбата за съществените изисквания
и процедурите за оценяване на съответствието
със съществените изисквания на медицинските
изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия, когато е приложимо.
г) Резултати от оценяване на медицинското
изделие по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия или на активното имплантируемо
медицинско изделие, когато такова се извършва,
от нотифициран орган в съответствие с Наредбата
за съществените изисквания и процедурите за
оценяване на съответствието със съществените
изисквания на медицинските изделия по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия,
респективно с Наредбата за съществените изиск
вания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни
имплантируеми медицински изделия.
Нотифицираният орган, извършил оценяването, трябва да предостави при поискване от ИАЛ
всякаква информация, свързана с резултатите
от него. Това може да включва информация
и документация, съдържащи се в съответното заявление за оценяване на съответствието,
когато такива са необходими за оценяване на
комбинирания лекарствен продукт за модерна
терапия като цяло.
Б. Специални изисквания към модул 4 от досието на лекарствени продукти за модерна терапия
1. Специални изисквания за всички лекарствени
продукти за модерна терапия
Възможно е поради уникалните и разнообразни
структурни и биологични свойства на лекарствените продукти за модерна терапия изискванията
на Приложение № 5 относно фармакологичното
и токсикологичното изследване на лекарствените
продукти невинаги да бъдат уместни. Там, където
това е целесъобразно, и с оглед на спецификата
на лекарствените продукти за модерна терапия са
определени и допълнителни изисквания.
Мотивацията за неклинична разработка и
критериите, използвани за избор на съответните
видове и модели (in vitro и in vivo), се представят и
обосновават в неклиничния преглед. Избраният(те)
модел(и) на организми могат да включват животни, които са имунокомпрометирани, нокаутни,
хуманизирани или трансгенетични. Разглежда се
използването на хомоложни модели (например
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клетки на мишки, анализирани у мишки) и модели,
имитиращи заболявания, особено при проучване
на имуногенността и имунотоксичността.
Освен изискванията от приложения № 1 – 6 се
представят безопасността, уместността и биосъвместимостта на всички структурни компоненти
(като матрици, скелети и изделия) и на допълнителните вещества (като клетъчни продукти,
биомолекули, биоматериали и химически вещества), съдържащи се в крайния продукт. Вземат
се предвид техните физични, механични, химични
и биологични свойства.
2. Специални изисквания към лекарствени
продукти за генна терапия
С цел определяне на степента и вида на неклиничните изпитвания, необходими за определяне
на уместното ниво на неклиничните данни за
безопасност, трябва да се отчитат изработката и
типът на лекарствения продукт за генна терапия.
2.1. Фармакология
Представят се проучвания in vivo и in vitro
във връзка с предлаганото терапевтично показание, в които са използвани модели и съответните животински видове, с цел да се покаже, че
секвенцията от нуклеинова киселина достига до
предвидената цел (прицелен орган или прицелни
клетки) и изпълнява своята функция (степен на
експресия и функционална активност). Представя
се продължителността на действие на секвенцията
на нуклеиновата киселина и предлаганата доза за
клиничните изпитвания.
Прицелна чувствителност: Когато лекарственият
продукт за генна терапия е предназначен да има
селективна или целево ограничена функционалност,
се представят проучвания, които да потвърдят
спецификата и продължителността на функционалността и действието в прицелните клетки и тъкани.
2.2. Фармакокинетика
Проучванията на биоразпределението включват анализи на персистенцията, клирънса и мобилизацията както и на риска от предаване на
зародишната линия. Освен оценката на риска за
околната среда се представят и анализи за отделянето на вирусите и риска от предаването им на
трети страни. Когато тези анализи не са проведени,
това се обосновава в заявлението въз основа на
типа на съответния продукт.
2.3. Токсикология
Оценява се токсичността на крайния лекарствен продукт за генна терапия. В зависимост
от вида на продукта и като се вземат предвид
индивидуалните анализи на активни вещества
и на помощни вещества, се оценява ефектът in
vivo на продуктите, свързани със секвенцията на
експресираната нуклеинова киселина, които нямат
предназначение по отношение на физиологичната
функция.
Проучванията за токсичност на единичната
доза могат да се съчетаят с фармакологични и
фармакокинетични изпитвания за безопасност.
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Когато продуктът ще бъде прилаган многократно, трябва да се представят проучвания за
токсичност при многократно приложение. Начинът
и схемата на приложение трябва да отразяват в
голяма степен планираната клинична дозировка.
В случаите, когато единичната доза може да
доведе до продължителна функционалност на
секвенцията на нуклеинова киселина, се разглежда
необходимостта от проучвания за токсичност при
многократно приложение. Продължителността на
проучванията може да бъде по-голяма от тази на
стандартните проучвания за токсичност в зависимост от персистенцията на лекарствения продукт
за генна терапия и очакваните възможни рискове.
Представя се обосновка на продължителността.
Проучвания за генотоксичност: Стандартни изпитвания за генотоксичност се провеждат само ако
такива са необходими за изследването на конкретен
замърсител или компонент на системата за доставка.
Проучвания за канцерогенност: Не се изисква
провеждането на стандартните изследвания за канцерогенност с гризачи, наблюдавани през целия
им жизнен цикъл. Въпреки това в зависимост от
вида на продукта туморогенният потенциал се
оценява по съответните in vivo/in vitro модели.
Репродуктивна токсичност и токсичност по
отношение на развитието: представят се проучвания върху фертилитета и общата репродуктивна
функция. В зависимост от вида на продукта се
представят проучвания по отношение на ембриофеталната и перинатална токсичност и проучвания
на предаването на зародишната линия (освен ако
непровеждането на такива проучвания не е научно
обосновано).
Допълнителни проучвания за токсичност:
а) Проучвания за интегритет:
За всеки лекарствен продукт за генна терапия
се представят проучвания на интеграцията, освен
ако отсъствието на такива проучвания не е научно
оправдано, например поради това, че секвенциите
на нуклеинова киселина няма да проникнат в ядрата
на клетките. При лекарствените продукти за генна
терапия, за които не се очаква да са способни
да се интегрират, не се провеждат интеграционни
проучвания, ако данните за биоразпределението
сочат риск от предаване на зародишната линия.
б) Имуногенност и имунотоксичност:
Проучват се потенциалните ефекти на имуногенност и имунотоксичност.
3. Специални изисквания към лекарствени
продукти за терапия със соматични клетки и към
продукти, получени чрез тъканно инженерство
3.1. Фармакология
Първичните фармакологични изпитвания трябва
да са достатъчни за доказване на концепцията.
Проучва се взаимодействието на продуктите на
основата на клетки с обкръжаващата ги тъкан.
Определя се количеството продукт, необходимо за постигане на желания ефект (определяне
на дозата), и в зависимост от вида на продукта
честотата на приложение.
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Вторични фармакологични проучвания се
вземат предвид с цел оценка на потенциалните
физиологични ефекти, които не са свързани с
желания терапевтичен ефект на лекарствения
продукт за терапия със соматични клетки, на
продукта, получен чрез тъканно инженерство
или на допълнителните вещества, тъй като освен
представляващите интерес протеини могат да бъдат секретирани и биологично активни молекули
или представляващите интерес протеини могат да
имат нежелани целеви местоположения.
3.2. Фармакокинетика
Не се изискват конвенционални фармакокинетични проучвания за оценка на абсорбция,
разпределение, метаболизъм и екскреция. Параметри като жизнеспособност, продължителност
на живот, разпределение, растеж, диференциация
и миграция на клетките трябва да се изследват.
Когато това проучване не е проведено, това се
обосновава в заявлението въз основа на типа на
съответния продукт.
За лекарствените продукти за терапия със
соматични клетки и за продукти, получени чрез
тъканно инженерство, които произвеждат биологично активни молекули, трябва да се представят
проучвания за разпределение, продължителност на
действието и степен на експресия на тези молекули.
3.3. Токсикология
Оценява се токсичността на крайния продукт.
Вземат се предвид анализ на активното вещество,
помощните вещества, допълнителните вещества и
евентуално свързаните с производствения процес
замърсявания.
При определяне продължителността на проучванията трябва да се има предвид очакваният жизнен
цикъл на лекарствения продукт, както и неговият
фармакодинамичен и фармакокинетичен профил.
Представя се обосновка на продължителността.
Не се изискват конвенционални проучвания за
канцерогенност и генотоксичност освен по отношение на туморогенния потенциал на продукта.
Трябва да бъдат представени проучвания за
възможен имуногенен и имунотоксичен ефект.
Когато продукти на основата на клетки съдържат животински клетки, трябва да се представят
проучвания на специфичните проблеми, свързани
с безопасността, като например вероятността от
предаване на човека на ксеногенни патогени.
В. Специални изисквания към модул 5 от досието на лекарствени продукти за модерна терапия
1. Специални изисквания към всички лекарствени продукти за модерна терапия
Когато клиничното приложение на лекарствени
продукти за модерна терапия изисква специална
съпътстваща терапия и предполага хирургически
интервенции, трябва да се анализира и опише терапевтичната процедура. Представя се информация
за стандартизирането и оптимизирането на тези
процедури по време на клиничното разработване
на продукта.
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Когато медицинските изделия, използвани по
време на хирургични манипулации за прилагане,
имплантиране или поставяне на лекарствен продукт
за модерна терапия, могат да окажат въздействие
върху безопасността и ефикасността на продукта,
се представя информация за тези изделия.
Определят се специализираните експертни
познания, необходими за извършване на дейностите по прилагане, имплантиране, поставяне
и последващите действия. Когато е необходимо,
трябва да се представи план за обучение на
медицинските специалисти по процедурите по
употреба, прилагане, имплантиране или поставяне
на тези продукти.
Като се има предвид, че поради естеството
на лекарствените продукти за модерна терапия
процесът на тяхното производство може да се
промени по време на клиничното разработване,
може да се изискат допълнителни проучвания за
доказване на съпоставимостта.
По време на клиничното разработване трябва
да се направи необходимото по отношение на рисковете, възникващи от потенциални инфекциозни
причинители или от използването на материал,
получен от животински източници, и на мерките,
предприети за тяхното намаляване.
Изборът на дозата и схемата на приложение
се определят чрез проучвания за установяване на
подходящата доза.
Ефикасността за предлаганите показания за
приложение се подкрепя с резултати от клинични изпитвания, използващи клинично значими
крайни точки за целевата употреба на продукта.
При някои клинични състояния може да бъдат
изискани доказателства за дългосрочна ефикасност.
Представя се стратегия за оценка на дългосрочната ефикасност.
Планът за управление на риска трябва да
включва стратегия за дългосрочно проследяване
на безопасността и ефикасността.
При комбинираните лекарствени продукти за
модерна терапия проучванията за безопасност и
ефикасност се планират за комбинирания продукт
като цяло и се извършват с него.
2. Специални изисквания за лекарствени продукти за генна терапия
2.1. Проучвания за фармакокинетика у човека
Проучванията на фармакокинетиката у човека
трябва да съдържат:
а) Проучвания на вирусоотделянето с цел информация относно екскрецията на лекарствения
продукт за генна терапия.
б) Проучвания на биоразпределението.
в) Фармакокинетични проучвания на лекарствения продукт на продуктите на гената експресия.
2.2. Проучвания на фармакодинамиката у човека
Фармакодинамичните проучвания у човека
трябва да включват експресията и функцията на
генната секвенция след прилагане на лекарствения
продукт за генна терапия.
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2.3. Проучвания за безопасност
Проучванията за безопасност трябва да включват:
а) Поява на способни на репликация вектори.
б) Поява на нови щамове.
в) Пресортиране на съществуващи геномни
секвенции.
г) Неоплазмена пролиферация вследствие на
инсерционна мутагенност.
3. Специални изисквания към лекарствените
продукти за терапия със соматични клетки
3.1. Лекарствените продукти за терапия със
соматични клетки, при които механизмът на действие е на основата на производство на дефинирани
биологично активни молекули
Когато е приложимо, се представя фармакокинетичният профил на тези молекули, и по-специално
разпределение, продължителност и количество на
експресия.
3.2. Биоразпределение, персистенция и дългосрочна адхезия на компонентите на лекарствените
продукти за терапия със соматични клетки
По време на клиничното разработване се
разглеждат биоразпределението, персистенцията
и дългосрочното прикрепване на компонентите
на лекарствените продукти за терапия със соматични клетки.
3.3. Проучвания за безопасност.
Проучванията за безопасност трябва да включват:
а) Разпределение и адхезия след приложение.
б) Ектопично прикрепване.
в) Онкогенна трансформация и достоверност
на клетъчните/тъканните линии.
4. Специални изисквания към продуктите,
получени чрез тъканно инженерство
4.1. Фармакокинетични проучвания
Ако конвенционалните фармакокинетични проучвания са неподходящи за този вид лекарствени
продукти, по време на клиничното разработване
се разглеждат биоразпределението, персистенцията
и разграждането на компонентите на получения
чрез тъканно инженерство продукт.
4.2. Фармакодинамични проучвания
Проучванията на фармакодинамиката се разработват и адаптират според спецификата на
получените чрез тъканно инженерство продукти.
Представят се доказателства за „доказване на
концепцията“ и кинетиката на продукта за получаване на целевата регенерация, възстановяване
или замяна. Вземат се предвид подходящите
фармакодинамични маркери, свързани с целевата
функция(и) и структура.
4.3. Проучвания за безопасност
Вземат се предвид изискванията, описани в
част В, точка 3.3 от това приложение.“

§ 5. Създава се приложение № 21 към чл. 15а:

„Приложение № 21
към чл. 15а
Лекарствени продукти по утвърдена рецептура
1. Spiritus salicylicus 1 % cutaneous solution
2. Spiritus salicylicus 2 % cutaneous solution
3. Spiritus Aethylicus 70 per cent cutaneous solution
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4. Tinctura iodi 5 per cent cutaneous solution
5. Paraffinum liquidum (Oleum Vaselini) oral liquid
6. Spiritus Camphoratus 10 % cutaneous solution
7. Norsulfazolum (Sulfathiazol) cutaneous powder
8. Antimyco-Acid cutaneous solution
9. Antimyco-Beta cutaneous solution
10. Spiritus Mentholi 1 %
11. Tinctura crataegi, drops
12. Magnesium sulphate powder
13. Carbo activatus
14. Wishnevsky ointment
15. Solutio Rivanoli (Solution Ethacridine lactate
0,1 % cutaneous solution)
16. Solutio iodi spirituosa (Alcocholic iodine
solution) 5 per cent cutaneous solution
17. Hydrogen peroxide 3 per cent cutaneous solution
18. Spiritus Lavandulae 1 % cutaneous solution
19. Lactic acid solution 3 per cent vaginal solution
20. Ammonia solution 10 per cent cutaneous solution
21. Solution Fuchsini 1 % w/w cutaneous solution
22. Anestesol cutaneous solution
23. Solutio Pyoctanini cutaneous solution
24. Permethrin cutaneous solution
25. Tinctura „Castellani – Hefe“ cutaneous solution
26. Menthol 2 % ointment
27. Rivanol 1 % ointment
28. Tinctura Valerianae drops
29. Mixtura alba (Zinc ointment 1 g/10 g) cutaneous
suspension
30. Kalii Permanganas (Potassium permanganate)
powder for cutaneous solution
31. Salicylic acid/resorcinol cutaneous solution
32. Ichthyol 50 %, 10 % ointment
33. Oleum Ricini solution
34. Emulsio benzyl benzoate 25 % cutaneous
emulsion
35. Dermatol cutaneous powder
36. Tinctura Menthae, drops
37. Expectorans № 5, syrup
38. Jodaseptadon cutaneous solution
39. Spiritus Aethylicus 90 per cent cutaneous solution
40. Spiritus Aethylicus 95 per cent cutaneous solution
41. Tinctura Castelani cutanfous solution.“

§ 6. Създава се приложение № 22 към чл. 15а:

„Приложение № 22
към чл. 15а

Модул 1: Административна информация
1.0. Придружително писмо
1.1. Съдържание на цялото досие (на всички
модули от 1 до 3 включително)
1.2. Заявление съгласно приложение № 1 към
чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“
Посочват се името и адресът на заявителя,
както и името и адресът на производителите
и на местата, където се извършват различните
етапи от производството (включително производителя на крайния продукт и производителите на
активното(ите) вещество(а), а когато има вносител – и името и адресът на вносителя.
Кандидатът трябва да посочи вида на заявлението и какви проби и стандартни вещества са
приложени, ако има такива.
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Както е предвидено във формуляра за заявление,
заявителите трябва да представят данни за лекарствения продукт, който е предмет на заявлението,
законовото основание на заявлението, предлагания притежател на разрешението за употреба и
производителя(ите).
1.3. Информация за продукта
1.3.1. Кратка характеристика на продукта,
проект за данните върху първичната и вторичната
опаковка и проект за листовка на български език.
Кратката характеристика на продукта е съгласно
приложение № 11. Проект за данните върху първичната и вторичната опаковка и проект за листовка
са в съответствие с изискванията на глава VI на
ЗЛПХМ и наредбата по чл. 170 ЗЛПХМ.
1.3.2. Макети на първичната и вторичната
опаковка и листовките за лекарствения продукт
в съответствие с изискванията на глава VI на
ЗЛПХМ и наредбата по чл. 170 ЗЛПХМ.
1.3.3. Мостри от първична и вторична опаковка
и листовка (по възможност).
1.4. Информация за експертите
Експертите по чл. 27, ал. 4 ЗЛПХМ трябва да
изготвят подробни доклади от оценката на документите и данните, съдържащи се в досието за
разрешаване за употреба, и в частност в модул 3
и експертните становища. От тях се изисква да
разгледат критичните въпроси, свързани с качеството на лекарствения продукт, като изтъкнат
всички данни, които са от значение за оценката.
Тези изисквания трябва да бъдат изпълнени
под формата на представени в модул 2 на досието за разрешаване за употреба общо резюме на
качеството. В модул 1 се представят декларации,
подписани от експертите, заедно с кратка информация за тяхното образование, обучение и
професионален опит.
Експертите трябва да имат подходяща специална
или професионална квалификация.
Професионалната връзка между експерта и
заявителя трябва да бъде обявена.
1.5. Специфични изисквания към документацията
1.6. Оценка на риска за околната среда
Там, където е приложимо, заявленията за
разрешаване за употреба трябва да включват преглед на оценка на риска, в която се дава оценка
относно възможните рискове за околната среда
вследствие на използването и/или изхвърлянето
на лекарствения продукт, както и предложения за
подходящи указания и предупреждения в информацията за продукта (кратка характеристика на
продукта, листовката и опаковките). Информацията по отношение на риска за околната среда се
представя като допълнение към модул 1.
1.7. Информация по отношение на лекарствената безопасност
1.7.1. Система за лекарствена безопасност
Представя се подробно описание на системата
за лекарствена безопасност, която ще бъде въведена
от заявителя, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 12 ЗЛПХМ.
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То трябва да включва доказателство, че заявителят разполага с квалифицирано лице, отговарящо за лекарствената безопасност съгласно
чл. 186 ЗЛПХМ, и с необходимите средства за
съобщаване на всякаква нежелана лекарствена
реакция, възникнала в Европейската общност или
в трета страна.
Този раздел се изисква при всяко ново заявление (включително за разширяване обхвата на
разрешението за употреба).
1.8. Документите, посочени в раздел 6 на приложение № 1
1.9. Сертификат за Добра производствена
практика или сертификат, удостоверяващ, че производството на лекарствения продукт е извършено
в съответствие със стандарти, еквивалентни на
стандартите на Добрата производствена практика, издаден от компетентен орган на държава от
Европейското икономическо пространство или от
държава, с която е в сила споразумение за взаимно
признаване на инспекциите.
1.10. Списък на държавите, в които лекарственият продукт е разрешен за употреба
В случай че лекарственият продукт не е разрешен за употреба в държавата на производство,
се посочват причините за това.
1.11. Списък на всички държави, в които е
подадено заявление за разрешаване за употреба
1.12. Документи, удостоверяващи, че лицето,
което подава заявлението, е упълномощен представител на лицето по чл. 26 ЗЛПХМ
1.13. Договор между притежателя на разрешението за употреба и отговорните за освобождаване
на партиди/производство/внос
1.14. Легализирана декларация, подписана от
квалифицираното лице, за съгласие за производство,
контрол и т.н., възложено с договор от притежателя
на разрешението за употреба (със заверка на подписа и правомощията на квалифицираното лице).
Модул 2: Лекарствени продукти по утвърдена
рецептура
Резюметата на данните в модул 3 съдържат
библиографски данни или експертни становища за
дългогодишната и безопасна употреба на продукта.
Модул 3: Химико-фармацевтична документация
за лекарствени продукти по утвърдена рецептура
I. Общото съдържание на модул 3 е, както
следва:
3.1. Съдържание на модул 3
3.2. Данни
3.2.S. Активно вещество
3.2.S.1. Обща информация
3.2.S.1.1. Номенклатура
3.2.S.1.2. Структура
3.2.S.1.3. Общи свойства
3.2.S.2. Производство
3.2.S.2.1. Производител(и)
3.2.S.3. Контрол на активното вещество
3.2.S.3.1. Спецификация
3.2.S.3.2. Аналитични методики
3.2.S.3.3. Валидиране на аналитичните методики
3.2.S.3.4. Анализ на партиди
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3.2.S.4. Система опаковка-затваряне
3.2.S.5. Стабилност
3.2.Р. Лекарствен продукт
3.2.Р.1. Описание и състав на лекарствения
продукт
3.2.Р.2. Фармацевтично разработване
3.2.Р.3. Производство
3.2.Р.3.1. Производител(и)
3.2.Р.3.2. Производствена рецепта
3.2.Р.3.3. Описание на производствения процес
и контрола по време на производството
3.2.Р.3.4. Контрол на критичните етапи и междинните продукти
3.2.Р.3.5. Валидиране и/или оценка на производствения процес
3.2.Р.4. Контрол на помощните вещества
3.2.Р.4.1. Спецификации
3.2.Р.5. Контрол на лекарствения продукт
3.2.Р.5.1. Спецификация(и)
3.2.Р.5.2. Аналитични методики
3.2.Р.5.3. Валидиране на аналитичните методики
3.2.Р.5.4. Анализ на партиди
3.2.Р.6. Стандартни вещества или сравнителни
материали
3.2.Р.7. Система опаковка-затваряне
3.2.Р.8. Стабилност
3.2.Р.8.1. Обобщение на изпитванията за стабилност и заключение
3.2.Р.8.2. Данни за стабилност
3.2.R.3. Сертификат(и) за съответствие
II. Основни принципи и изисквания
1. Информацията се представя в две основни
части: част 3.2.S – за активните вещества, и част
3.2.Р – за крайния лекарствен продукт. Когато
лекарственият продукт съдържа повече от едно
активно вещество, в част 3.2.S се представя пълна
информация за всяко активно вещество поотделно.
2. Монографиите на Европейската фармакопея се прилагат за всички вещества, препарати и
лекарствени форми, които са включени в нея. За
другите вещества всяка държава членка може да
изисква спазване на националната си фармакопея.
При аналитични методики, включени в Европейската фармакопея, описанието във всеки раздел
може да бъде заменено с точното им посочване в
съответната монография(и) или обща(и) глава(и)
на фармакопеята, ако там методиките са описани
достатъчно подробно.
3. В случай че изходен материал, суровина,
активно вещество или помощно вещество не са
описани нито в Европейската фармакопея, нито
във фармакопея на държава членка, би могло да
се приеме съответствие с монография от фармакопеята на трета държава.
4. До името на всеки раздел на част 3.2.S се
посочват името на активното вещество, за което
се отнася съответният раздел, и неговият производител. До името на всеки раздел на част 3.2.Р се
посочват името на лекарствения продукт, за който

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

се отнася разделът, и съответната лекарствена
форма. В модул 3 на досието специално внимание
се отделя на следните елементи:
3.2.S. Активно вещество
3.2.S.1. Обща информация
3.2.S.1.1. Номенклатура
Информацията относно номенклатурата на
активното вещество включва препоръчаното
международно непатентно име; фармакопейно
име (в Европейската фармакопея или ако в нея
няма – в друга фармакопея), химично име/имена;
фирмен или лабораторен код; други непатентни
имена; регистрационен номер съгласно Chemical
Abstract service (CAS №).
3.2.S.1.1.1. За растителни вещества: ботаническото научно име на растението/ята (род, вид,
вариетет и автор), хемотип, общоприетото име
на растителното вещество на латински и български език, използвани части от растението на
латински език.
3.2.S.1.2. Структура
Представят се съответната структурна формула,
включително относителна и абсолютна стереохимична формула, молекулна формула и относителна
молекулна маса.
3.2.S.1.2.1. За растителни вещества: описание
на растителното вещество (макро-, микроскопии),
описание на съставките с известно терапевтично
действие или маркери.
3.2.S.1.3. Общи свойства
Трябва да бъдат посочени физикохимичните и
другите свойства на активното вещество, например
външен вид, цвят, физично състояние, разтворимост, pH и pKa, точки на топене и/или кипене,
хигроскопичност и др.
3.2.S.2. Производство
3.2.S.2.1. Производител(и)
Представят се имената, адресите и отговорностите на всеки производител.
3.2.S.2.1.1. За растителни вещества – имената,
адресите и отговорностите на всеки производител,
начин на производството и събиране на растенията,
включително географският източник на лекарственото растение, условията за култивиране, събиране,
обработка, сушене (включително производствени
съоръжения, включени в производствения процес/
събирането), опаковка и условия на съхранение.
3.2.S.3. За растителни вещества – информация
за пестициди, тежки метали, афлатоксини и микробиологично качество.
3.2.S.4. Контрол на активното вещество
3.2.S.4.1. Спецификация
Представя се спецификацията на заявителя за
рутинен контрол на активното вещество.
3.2.S.4.1.1. За растителни вещества – изпитвания за пестициди, тежки метали, афлатоксини и
микробиологично качество.
3.2.S.4.2. Аналитични методики
Представят се аналитичните методики на заявителя за изпитване на активното вещество.
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3.2.S.4.3. Валидиране на аналитичните методики
Представя се информация за валидирането на
аналитичните методики за изпитване на активното вещество.
3.2.S.4.4. Анализ на партиди
Представят се резултатите от контрола, проведен
върху отделни партиди, и описание на съответните
партиди (дата и място на производство, големина
на партидите).
3.2.S.5. Система опаковка-затваряне
Представя се описание на системата от опаковката и нейното затваряне, както и техните
спецификации.
3.2.S.6. Стабилност
3.2.S.6.1. Обобщение на изпитванията за стабилност и заключение
Трябва да се обобщят видовете проведени изпитвания, използваните протоколи и резултатите
от изпитванията. В заключението се посочват
условията за съхранение, както и срокът, след
който е необходимо повторно изпитване, или
срокът на годност, обосновани с резултатите от
изпитванията за стабилност.
3.2.Р. Лекарствен продукт
3.2.Р.1. Описание и състав на лекарствения
продукт
Представя се описание на крайния лекарствен
продукт и неговия състав. Информацията включва
описание на лекарствената форма и състава с всички
съставки на крайния лекарствен продукт, тяхното
количество, както и функциите на съставките:
а) Активните вещества:
За растително вещество/препарат – описание
на растителното вещество/препарат, включително
физично състояние, съотношение на растително
вещество към растителен препарат; използвани
разтворители за екстракция.
б) Помощните вещества независимо от тяхното
естество и използваното количество, включително
консервантите, стабилизаторите, сгъстителите,
емулгаторите, подобряващите вкуса и аромата
вещества и др.
Съставките на лекарствените продукти се обявяват по следния начин:
а) Веществата, включени в Европейската
фармакопея, или ако не са включени там, в националната фармакопея на някоя от държавите
членки – чрез заглавието на въпросната фармакопейна монография с посочване на фармакопеята.
б) Останалите вещества – чрез международното
непатентно име (INN), препоръчано от Световната
здравна организация, или ако няма такова – точното научно обозначение; веществата, които нямат
международно непатентно име или точно научно
обозначение, се описват чрез посочване как и от
какво са произведени, допълнено, ако е необходимо, с други важни подробности.
В зависимост от лекарствената форма количеството на всяко активно вещество в крайния
лекарствен продукт се посочва чрез дозова единица
или за единица маса или обем.
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3.2.Р.2. Фармацевтично разработване
Този раздел трябва да съдържа кратка информация относно състава, лекарствената форма, производствения процес, системата от опаковката и нейното
затваряне, микробиологичните характеристики.
3.2.Р.2.1. За растително вещество/препарат – където е приложимо, се обсъждат резултатите, като
се сравнява фитохимичният състав на продуктите,
използвани в подкрепа на библиографски данни, и
на разработвания растителен лекарствен продукт.
3.2.P.3. Производство
3.2.Р.3.1. Производител(и)
Посочват се името, адресът и отговорността
на всеки производител, включително подизпълнителите, както и всички места на производство
или места, на които се извършват производство
и изпитвания.
3.2.Р.3.2. Производствена рецепта
Представя се производствената рецепта, съдържаща списък на всички съставки, които се
използват в производствения процес на лекарствената форма, техните количества за партида,
включително излишъците, и препратка към стандартите за тяхното качество.
3.2.Р.3.3. Описание на производствения процес
и контрола по време на производството
Описанието на начина на производство трябва
да е представено така, че да дава в достатъчна
степен информация за естеството на операциите
и да включва най-малко следното:
а) Посочват се различните етапи от производството, включително контролът на процеса
и съответните критерии за приемане, така че да
може да се направи оценка дали използваните за
производството на лекарствената форма процеси
биха могли да доведат до неблагоприятна промяна
в съставките на продукта.
б) При непрекъснат производствен процес се
представя пълна информация относно прилаганите
мерки за осигуряване на хомогенността на крайния
лекарствен продукт.
3.2.Р.3.4. Контрол на критичните етапи и междинните продукти
Включват се данни за контролните изпитвания
на продукта, които се провеждат на междинен
етап от производствения процес, за да се осигури
постоянство при производството.
3.2.Р.3.5. Валидиране и/или оценка на производствения процес
Представят се описание и резултати от експерименталните изследвания за валидиране на
критичните етапи и критичните изпитвания в
процеса на производство.
3.2.Р.4. Контрол на помощните вещества
Представя се информация относно качеството и контрола на тези материали. Представя се
информация, която да показва, че материалите
отговарят на подходящи стандарти с оглед на
предназначението им.
3.2.Р.5. Контрол на лекарствения продукт

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

Максималното допустимо отклонение от съдържанието на активното вещество в крайния
лекарствен продукт трябва да не превишава ± 5 %
по време на производството, ако няма достатъчно
основание за по-голямо отклонение. За растителни
продукти: допуска се максималното отклонение
от съдържанието на активното вещество да бъде
± 10 % поради природния му произход, многокомпонентен състав и минимална концентрация на
веществата, използвани за маркери. В изброените
по-долу раздели се представя подробна информация
за спецификациите (за освобождаване и за срока
на годност), обосноваване на избора им, методите
за анализ и тяхното валидиране.
3.2.Р.5.1. Спецификация(и)
Представят се спецификациите при освобождаване и за срока на годност на лекарствения продукт.
3.2.Р.5.2. Аналитични методики
3.2.Р.5.3. Валидиране на аналитичните методики
3.2.Р.5.4. Анализ на партиди
Представят се резултатите от анализ на партиди
и описание на съответните партиди.
3.2.Р.6. Стандартни вещества или сравнителни
материали
Препаратите за сравнение и стандартите, които
се използват за изпитване на крайния лекарствен
продукт, се посочват и се описват подробно, ако
не са описани в раздел 3.2.S.5.
3.2.Р.7. Система опаковка-затваряне
Описва се системата от опаковка и нейното
затваряне, включително идентичността на всеки
материал за изработване на първичната опаковка,
и се представят спецификациите им.
3.2.Р.8. Стабилност
3.2.Р.8.1. Обобщение на изпитванията за стабилност и заключение
Обобщават се видовете проведени изпитвания, използваните протоколи и резултатите от
изпитванията. Заключението трябва да съдържа
предложение за срок на годност и условия за
съхранение, включително след отваряне, след
разтваряне/разреждане/суспендиране (където е
приложимо), обосновано с резултати от изпитванията за стабилност.
3.2.Р.8.2. Данни за стабилност
В подходящ формат се представят подробните резултати от изследванията за стабилност,
включително информация относно аналитичните
методики, използвани за получаване на данните,
и валидирането на тези методики.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Подадените към влизането в сила на тази
наредба заявления за разрешаване за употреба,
за подновяване на разрешения за употреба и
за промени в издадените разрешения за употреба на лекарствени продукти по утвърдена
рецептура се разглеждат по реда и условията,
предвидени в нея.
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§ 8. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Директива 2009/120/ЕО на Комисията от
14 септември 2009 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета за утвърждаване на кодекс на
Общността относно лекарствени продукти за
хуманна употреба по отношение на лекарствените продукти за модерна терапия (ОВ,
L 242/3 от 15.09.2009 г.).
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, 3 и 4, които влизат в сила
от 5 април 2010 г.
За министър: Т. Костадинова
3549

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 32 от
1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (обн., ДВ, бр. 12
от 1997 г.; изм., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от
1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г.
и бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14099 от 2009 г.
на Върховния административен съд – бр. 29
от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Към Нотариалната камара се създава информационна система, която съдържа
като база данни част от служебните архиви на
нотариусите, определена с тази наредба.“
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Справки по електронен път от
информационната система се извършват чрез
Нотариалната камара или чрез нотариус.
(2) Служебни справки от информационната система се извършват чрез предоставен от
Нотариалната камара достъп.
(3) Право на достъп за служебни справки
от информационната система се предоставя на
държавни органи, които имат правен интерес.“
§ 3. Създава се чл. 9а :
„Чл. 9а. Нотариусът въвежда и изпраща
незабавно в информационната система на
Нотариалната камара:
1. извлечение от пълномощно след едновременно удостоверяване на подпис и съдържание
по реда на чл. 590, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс; извлечението съдържа:
а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от
Правилника за вписванията (одобрен с ПМС
№ 1486 от 1951 г. – обн., Изв., бр. 101 от
1951 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82
от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г.,
бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67
от 2005 г. и бр. 22 от 2008 г.) за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения
(упълномощените);
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б) пълно описание на правата, условията и
срока на упълномощаването, и
в) кратко описание на имота, ако е налице
в текста на пълномощното;
2. извлечение от нотариално удостоверени
документи, с които се оттеглят пълномощни;
извлечението освен данните по т. 1 за упълномощителя и упълномощения съдържа и номера
и датата на пълномощното, както и името и
номера на нотариуса, извършил удостоверяването на оттегленото пълномощно;
3. името и ЕГН на завещателя, извършил
нотариално завещание или акт за отмяна на
завещание, както и името и ЕГН на завещателя
на предадено за пазене, върнато или обявено
саморъчно завещание.“

Чл. 2. Комисиите по чл. 1 работят в следната
последователност:
1. разглеждат и класират военнослужещите,
подали рапорт по Регистъра на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати;
2. разглеждат и класират офицерите, на които изтича максималният срок за престояване
в звание и/или длъжност.
Чл. 3. Решенията на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите са окончателни.

Заключителни разпоредби
§ 4. В 30-дневен срок от влизане в сила на
наредбата нотариусът въвежда и изпраща в
информационната система на Нотариалната
камара:
1. всички данни по чл. 9а, т. 1 и 2, считано
от 1 март 2008 г.;
2. всички налични в служебния архив на
нотариуса данни по чл. 9а, т. 3.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Попова

Раздел I
Състав и назначаване на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № 3
от 15 април 2010 г.

за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С инструкцията се уреждат редът
и организацията на работа на комисиите за
кариерно развитие на военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
с изключение на служба „Военна полиция“ и
служба „Военна информация“, и от Българската
армия и се определят критериите за оценяване
и редът за класиране на кандидатите за преназначаване на длъжности и за повишаване във
военно звание:
1. по Регистъра на вакантните длъжности
за офицери и офицерски кандидати;
2. по предложение на комисиите за кариерно развитие на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване в звание
и/или длъжност.

Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, НАЗНАЧАВАНЕ И ИЗБОР НА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Чл. 4. Съставът на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи със старши
офицерски звания и на комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши
офицерски звания се определят по реда на
чл. 53 и 58 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ППЗОВСРБ) (ДВ,
бр. 25 от 2010 г.).
Чл. 5. (1) Комисиите по чл. 4 се назначават
за съответната календарна година, както следва:
1. комисиите за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания – със
заповед на министъра на отбраната;
2. комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания – със
заповед на министъра на отбраната или командира (началника) или ръководителя на
съответната структура, в която се назначава
комисията.
(2) Предложенията за определяне на военнослужещи за председатели и членове на
комисиите по ал. 1 се правят в сроковете,
определени в заповедта на министъра на отбраната за годишното разместване.
Чл. 6. (1) Комисиите за кариерно развитие
на военнослужещи със старши офицерски
звания са:
1. комисия за длъжностите, изискващи военно звание „полковник“ („капитан I ранг“);
2. комисия за длъжностите, изискващи военно звание „подполковник“ („капитан II ранг“);
3. комисия за длъжностите, изискващи военно
звание „майор“ („капитан III ранг“).
(2) Комисиите по ал. 1 се назначават в
Министерството на отбраната.
Чл. 7. Началникът на отбраната, командващият на Съвместното оперативно командване,
началниците на видове въоръжени сили и ръководителите на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната предлагат по един
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военнослужещ за председател и по пет членове
за всяка от комисиите по чл. 6, които отговарят
на следните изисквания:
1. за председателите на комисии:
а) да притежават по-високо военно звание
от званието, за което се извършва изборът;
б) да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ);
2. за членове на комисии – да не изтърпяват
дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4, 5 и
6 ЗОВСРБ, разпределени, както следва:
а) двама военнослужещи, притежаващи
военно звание, равно на званието, за което се
извършва изборът;
б) двама военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-ниско от званието,
за което се извършва изборът;
в) един военнослужещ, притежаващ военно
звание с една степен по-високо от званието, за
което се извършва изборът.
Чл. 8. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси към министъра на отбраната от предложените по чл. 7
военнослужещи предлага на министъра на отбраната за обявяване в заповед, както следва:
1. за председатели – по трима военнослужещи за всяка от комисиите по чл. 6, ал. 1,
притежаващи по-високо военно звание от званието, за което се извършва изборът;
2. за членове:
а) шест военнослужещи, притежаващи военно звание, равно на званието, за което се
извършва изборът;
б) шест военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-ниско от званието,
за което се извършва изборът;
в) трима военнослужещи, притежаващи военно звание с една степен по-високо от званието,
за което се извършва изборът.
(2) Документално-техническото осигуряване
на работата на комисиите по чл. 6 се извършва
от технически секретари, които са от структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната и се обявяват със
заповедта по ал. 1.
Чл. 9. (1) Комисиите за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски
звания разглеждат длъжностите, изискващи
военни звания „капитан“ („капитан-лейтенант“), „старши лейтенант“, „лейтенант“ и
„офицерски кандидат“.
(2) Комисия по ал. 1 се назначава в Министерството на отбраната, в Съвместното
оперативно командване, в щабовете на видовете въоръжени сили, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
други структури, определени със заповед на
министъра на отбраната.
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Чл.10. (1) Организацията и редът за предлагане на председатели и членове на комисията
по чл. 9, ал. 1 се определят със заповед на
командира (началника или ръководителя) на
съответната структура, в която се назначава
комисията.
(2) За председатели и за членове на комисията по ал. 1 се предлагат военнослужещи,
които отговарят на следните изисквания:
1. за председатели на комисия:
а) да притежават военно звание „полковник“
или „подполковник“;
б) да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ;
2. за членове на комисията – да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244,
т. 4, 5 и 6 ЗОВСРБ:
а) военнослужещи, притежаващи военно
звание „капитан“;
б) военнослужещи, притежаващи военно
звание „старши лейтенант“;
в) военнослужещи, притежаващи военно
звание „майор“.
Чл. 11. (1) Ръководителят на съответната
структура по управление на човешките ресурси
(по личен състав) в структурите по чл. 9, ал. 2
организира предлагането на председатели и
членове, които отговарят на изискванията на
чл. 10, ал. 2, и предлага за обявяване в заповед,
както следва:
1. за председатели – трима военнослужещи,
притежаващи военно звание „полковник“ или
„подполковник“;
2. за членове:
а) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „капитан“;
б) четирима военнослужещи, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) трима военнослужещи, притежаващи
военно звание „майор“.
(2) Документално-техническото осигуряване
на работата на комисията по чл. 9 се извършва
от технически секретари, които са от съответните структури по управление на човешките
ресурси ( по личен състав) и се обявяват със
заповедта по ал. 1.
Раздел II
Избор на председатели и членове на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 12. (1) В деня на започване на работата на всяка една от комисиите по чл. 6 се
определят председател и членове на комисията
при следния ред:
1. военнослужещите, определени със заповедта по чл. 8, ал. 1, се явяват в предвидените
в заповедта на министъра на отбраната за
годишното разместване срок и място;
2. ръководителят на структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната пред военнослужещите по т. 1
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чрез жребий определя председател и 7 членове,
които отговарят на изискванията на чл. 53,
ал. 2 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 1), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Военнослужещите, определени със
заповедта по чл. 8, ал. 1, могат да бъдат
избирани в състава на комисията по чл. 6
веднъж в годината. При следващи жребии те
не участват.
(3) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определеното от ръководителя на
структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната място.
(4) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
Чл. 13. (1) В деня на започване на работата на комисията по чл. 9, ал. 2 се определят
председател и членове при следния ред:
1. военнослужещите, определени със заповед
та по чл. 11, ал. 1, се явяват в предвидените
в заповедта на министъра на отбраната за
годишното разместване срок и място;
2. съответният ръководител на структурата
по управление на човешките ресурси (по личен
състав) по чл. 9, ал. 2 пред военнослужещите
по т. 1 чрез жребий определя председател и 5
членове, които отговарят на изискванията на
чл. 58, ал. 3 ППЗОВСРБ;
3. за избора по т. 2 се изготвя протокол
(приложение № 2), който се подписва от всички
военнослужещи по т. 1.
(2) Военнослужещите по чл. 11, ал. 1 могат
да бъдат избирани в състава на комисията само
веднъж в годината. При следващи жребии те
не участват.
(3) Комисията по ал. 1, т. 2 продължава
работа на определено от ръководителя на структурата по управление на човешките ресурси (по
личен състав) по чл. 9, ал. 2 място.
(4) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, е член на комисията и участва в
заседанието с право на глас.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Раздел I
Общи изисквания. Правомощия на комисиите
Чл. 14. (1) В помещенията за работа на
комисиите за кариерно развитие на военнослужещите се забранява използването на мобилни
и стационарни телефони, както и други средства
за свръзка.
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(2) До окончателното приключване на работата на комисиите се забранява влизането на
външни лица в помещенията по ал. 1.
(3) При установяване на нарушения по ал. 1
и 2, както и други действия с цел оказване
на влияние върху гласуването и класирането
на кандидатите председателят прекратява работата на комисията и се пристъпва към нов
избор на комисия по реда и при условията
на чл. 12 и 13.
Чл. 15. В случаите, когато член на комисията се разглежда за назначаване на вакантна
длъжност или се разглежда военнослужещ, с
който той е в конфликт на интереси, същият
не участва в заседанието на комисията за тази
длъжност.
Чл. 16. (1) Председателите, членовете на
комисии, в т.ч. командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в чийто състав е
разглежданата длъжност, както и техническите
секретари подписват декларация (приложение
№ 3), че няма да изнасят и разпространяват
сведения, факти и лични данни относно кандидатите, че няма да участват в работата на
комисията при разглеждане на кандидати, с
които са в конфликт на интереси, и че ще
спазват Правилата за поведение на военнослужещите от състава на комисиите за кариерно
развитие (приложение № 4).
(2) Лицата по ал. 1 носят дисциплинарна
отговорност при нарушаване разпоредбите на
тази инструкция.
Чл. 17. (1) Комисиите по чл. 6 разглеждат
длъжностите в обхвата на съответното военно
звание в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, с изключение на служба „Военна
полиция“ и служба „Военна информация“, и в
Българската армия.
(2) Комисиите по чл. 9, ал. 2 разглеждат
длъжностите за младши офицери и офицерски
кандидати в структурите, за които са назначени.
Раздел II
Ред за работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите по Регистъра на
вакантните длъжности за офицери и офицерски
кандидати
Чл. 18. (1) Комисиите по чл. 6 провеждат
заседанията си последователно в низходящ ред
на военните звания.
(2) Комисиите по чл. 9, ал. 2 работят след
комисиите по чл. 6.
Чл. 19. (1) Техническите секретари на комисиите по чл. 6 и чл. 9, ал. 2, след като получат документите на кандидатите, извършват
следните дейности:
1. проверяват комплектуването и редовността
на документите на кандидатите;
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2. за всяка длъжност изготвят:
а) доклад (приложение № 5);
б) сравнителна таблица (приложение № 6)
за всеки член на комисията;
в) изборен лист (приложение № 7) за всеки
член на комисията;
3. представят комплект документи за заседанието на комисията.
(2) Комплектът документи по ал. 1, т. 3
включва:
1. Регистър на вакантните длъжности за
офицери и офицерски кандидати;
2. рапортите на кандидатите;
3. атестационните документи на кандидатите;
4. кадровите справки на кандидатите;
5. списък на офицерите, на които изтича
максималният срок за престояване във военно
звание и/или в длъжност.
(3) При необходимост техническите секретари предоставят на комисията и други документи.
(4) Документите по ал. 2 и 3 могат да се
ползват и в електронен вид.
Чл. 20. (1) Председателите на комисии по
чл. 6 и чл. 9, ал. 2 не допускат обсъждане и
договаряне между членовете.
(2) Председателят и членовете на комисията,
в т.ч. командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, имат право на един глас за всяка
разглеждана длъжност.
(3) В случаите, когато член на комисията
е и командир (началник) на военното формирование или ръководител на съответната
структура, в чийто състав е разглежданата
длъжност, същият има право на един глас за
тази длъжност.
Чл. 21. (1) Комисиите по чл. 6 и чл. 9, ал. 2
работят за всяка длъжност в следния ред:
1. първи етап:
а) техническият секретар представя на комисията доклада по чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“;
б) председателят и членовете на комисията
сравняват данните на кандидатите с изискванията за заемане на длъжността и установяват
съответствието на всеки кандидат; в изборния
лист срещу името на всеки недопуснат кандидат се изписва „не съответства“ и мотиви за
този извод;
в) председателят или членът на комисията,
който прецени, че някой кандидат не съответства на изискванията за заемане на длъжността,
обявява това пред комисията;
г) кандидат, който е определен от не помалко от половината от състава на комисията,
че не съответства на изискванията за заемане
на длъжността, не се допуска до класиране;
2. втори етап:
а) комисията определя военнослужещ за заемане на вакантната длъжност чрез таен избор;
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б) председателят и членовете на комисията
отбелязват символ „Х“ в изборния лист срещу
името на предпочетения кандидат;
в) за избран се счита кандидатът, получил
повече от половината гласове;
г) в случай че нито един от кандидатите
не получи повече от половината гласове, се
провежда второ гласуване, в което участват
първите двама кандидати, получили най-много
гласове, или всички кандидати, получили равен
брой гласове от втория етап;
3. трети етап:
а) техническите секретари след приключване
на работата на комисията събират изборните
листове и изготвят протокол за съответната
вакантна длъжност (приложение № 8);
б) протоколът по буква „а“ се подписва от
председателя и членовете на комисията;
в) председателят на комисията с мотивиран
отказ връща документите на кандидатите, които
не са допуснати до класиране.
(2) След приключване работата на комисията
техническите секретари изготвят извлечения
от протоколите по ал. 1, т. 3, буква „а“, които
се изпращат във военните формирования или
съответните структури, откъдето са разглежданите кандидати.
(3) Извлеченията от протоколите по ал. 2
се подписват от председателя на комисията.
(4) Председателят на комисията ръководи
работата на комисията, следи за спазване на
процедурата, проверява класирането на кандидатите, запознава членовете на комисията
с класирането и подписва протоколите. При
установяване на технически грешки председателят връща протокола за отстраняване на
допуснатите грешки.
(5) При нарушение на процедурата по ал. 1
председателят не подписва протокола и разпорежда провеждането на нова процедура.
Раздел III
Ред за работа на комисиите за кариерно развитие при разглеждане на офицерите, на които
изтича максималният срок за престояване в
звание и/или длъжност
Чл. 22. (1) След приключване на работата на
комисията по реда на чл. 21 се изготвя списък
на длъжностите, останали вакантни по Регистъра
на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати, и на длъжностите, овакантили
се в резултат на работата на комисията, както
и актуализиран списък на офицерите, на които
изтича максималният срок за престояване в
звание и/или в длъжност и не са класирани
за назначаване на длъжност по Регистъра на
вакантните длъжности за офицери и офицерски
кандидати (приложение № 9).
(2) Техническите секретари въз основа на
списъците по ал. 1 изготвят изборен лист
(приложение № 7) и сравнителна таблица (при-
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ложение № 6) за всяка длъжност, в които се
изписват офицерите от актуализирания списък,
съответстващи на изискванията на длъжността.
(3) Техническите секретари представят на
комисията:
1. списъците по ал. 1;
2. изборен лист по ал. 2 за всеки член на
комисията;
3. сравнителна таблица за всеки член на
комисията (приложение № 6);
4. атестационните документи на военнослужещите по ал. 1;
5. кадровите справки на военнослужещите
по ал. 1;
6. други документи.
(4) За останалите вакантни длъжности от
списъка по ал. 1 комисията класира офицери, на
които изтича максималният срок за престояване
в звание и/или в длъжност, по реда на чл. 21.
(5) Комисията изготвя протокол (приложение
№ 10) за военнослужещите от актуализирания
списък по ал. 1, на които не може да бъде
предложена длъжност, съответстваща на образованието и професионалната им квалификация.
Раздел IV
Запознаване на военнослужещите с решенията
на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите
Чл. 23. (1) Ръководителят на структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав), от чийто състав са техническите секретари на комисиите по чл. 6 и чл. 9, ал. 2,
изпраща извлечения от протоколите по чл. 21,
ал. 2 и чл. 22, ал. 4 и 5 с решенията на комисиите във военните формирования или съответните структури, от които са разглежданите
военнослужещи.
(2) Командирите (началниците) на военни
формирования или ръководителите на структури запознават военнослужещите по ал. 1 с
решението на комисията срещу подпис.
(3) При класиране на военнослужещия за
назначаване на повече от една длъжност от
различни комисии за кариерно развитие на
военнослужещите с младши офицерски звания
командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява
съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав) по ал. 1 за
длъжността, на която военнослужещият приема
да бъде назначен.
(4) При отказ на военнослужещия, класиран за назначаване по реда на чл. 22, ал. 4
да заеме предложената длъжност, командирът
(началникът) или ръководителят по ал. 2 в
тридневен срок писмено уведомява структурата
по управление на човешките ресурси (по личния
състав), обслужваща работата на съответната
комисия, за отказа.
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(5) В случаите по ал. 4 ръководителят на
структурата по управление на човешките ресурси
(по личния състав), обслужваща работата на
съответната комисия, предлага за назначаване
на длъжността класирания на следващото място
военнослужещ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Чл. 24. Критерии за оценяване и класиране
на военнослужещите при работата на комисиите
по чл. 6 и чл. 9, ал. 2 са:
1. констатациите в атестационния формуляр;
2. образование;
3. квалификация;
4. брой на ротации – само за старшите
офицери;
5. заемани длъжности;
6. участие в мисии и операции;
7. заемани длъжности в щабове и/или органи на международни организации и/или във
връзка с участието на Република България в
международни договори и инициативи;
8. степен на владеене на чужди езици;
9. награди и отличия.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 52, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и отменя Инструкция
№ И-5 от 2009 г. за реда и организацията на
работа на комисиите за кариерно и кадрово
развитие на военнослужещите в Министерството
на отбраната (ДВ, бр. 62 от 2009 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение № 1
към чл. 12, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА ...............................................................................
Днес, ................. 20_ _г., в присъствието на
определените със заповед на министъра на
отбраната № ____/______г. военнослужещи за
участие в комисията за кариерно развитие на
старшите офицери:
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№

Звание, име,
прези ме,
фамилия

ДЪРЖАВЕН
Заемана
длъжност

Забележка

За председатели

ВЕСТНИК
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..............

Директор на

(дата)

дирекция „УЧР“

..............
(място)

................
(военно
звание)

................
(подпис)

................
(име и
фамилия)

1.

Присъствали:

2.

1. .................

...................

...................

3.

2. .................

...................

...................

За членове

3. .................

...................

...................

1.

4. .................

...................

...................

2.

5. .................

...................

...................

3.

6. .................

...................

...................

4.

7. .................

...................

...................

5.

8. .................

...................

...................

6.

9. .................

...................

...................

7.

10. ...............

...................

...................

8.

11. ...............

...................

...................

9.

12. ...............

...................

...................

10.

13. ...............

...................

...................

11.

14. ...............

...................

...................

12.

15. ...............

...................

...................

13.

16. ...............

...................

...................

14.

17. ...............

...................

...................

15.

18. ...............

...................

...................

На основание чл. 54, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се определиха чрез жребий председател и 7 членове
на комисията, които да участват в заседанията
на комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши офицерски звания за
длъжностите, изискващи военно звание ___
________________________________________
през 20__г. В резултат на жребия за участие в
комисията бяха определени:
№

Звание,
име,
презиме,
фамилия
Председател

1.
Членове
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заемана
длъжност

Забележка

(военно
звание)

(подпис)

(име и
фамилия)

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. № ............../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ С МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
Днес, ................. 20_ _г., в присъствието на
определените със заповед на _______________
__________________________ № ____/______г.
военнослужещи за участие в комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши
офицерски звания:
№ Звание, име, презиЗаемана
Забеме, фамилия
длъжност
лежка
За председатели
1.
2.
3.
За членове
1.
2.

С Т Р.
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3.

13. ...............

...................

...................

4.

14. ...............

...................

...................

(военно
звание)

5.
6.

(подпис)

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1

7.
8.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

9.
10.
11.

На основание чл. 59, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се определиха чрез жребий председател и 5 членове
на комисията, които да участват в заседанията
на комисията за кариерно развитие на военнослужещи с младши офицерски звания ___
_________________________________________
_______________________________ през 20__г.
В резултат на жребия за участие в комисията
бяха определени:
№

(име и
фамилия)

Звание,
име, през
име, фамилия

Заемана
длъжност

Забележка

Председател
1.
Членове
1.
2.
3.
4.
5.
..............

(дата)
..............
(място)

Ръководител на структурата по
личен състав в ................................
................
(военно
звание)

................
(подпис)

................
(име и
фамилия)

Присъствали:
1. ...............

...................

...................

2. ...............

...................

...................

3. ...............

...................

...................

4. ...............

...................

...................

5. ...............

...................

...................

6. ...............

...................

...................

7. ...............

...................

...................

8. ...............

...................

...................

9. ...............

...................

...................

10. ...............

...................

...................

11. ...............

...................

...................

12. ...............

...................

...................

Рег. №….............../20___ г.
Екз. Единствен
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 16 от Инструкция за реда и организацията
на работа на комисиите за кариерно развитие
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
Долуподписаният (ата) .......................................
.........................................................................................
(военно звание, име, презиме и фамилия)
в качеството си на .....................................................
..........................................................................................
(позицията и комисията, в която е назначен)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Няма да разпространявам сведения, факти
и лични данни на кандидатите, както и факти и
данни за работата на комисията.
2. В случаите по чл. 15 от Инструкцията за
реда и организацията на работа на комисиите
за кариерно развитие на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия няма да участвам в работата
на комисията за тази длъжност.
3. По време на работата в комисията ще спазвам правилата за поведение на военнослужещия
от състава на комисиите за кариерно развитие.
.............. 		
Декларатор:
(дата)		
............
...........
.............
(място)
(военно
(подпис)
		
звание)		

.............
(име и
фамилия)

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 1
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ СЪСТАВА НА КОМИСИЯ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Чл. 1. С тези правила се установяват нормите
за етично поведение на военнослужещия от състава на комисиите за кариерно развитие, които
да доведат до ефективно и справедливо преназ
начаване на длъжност и повишаване във военно
звание на офицерите и офицерските кандидати от
Министерството на отбраната, от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната, с
изключение на служба „Военна полиция“ и служба
„Военна информация“, и от Българската армия.
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Чл. 2. Военнослужещите от състава на комисии
за кариерно развитие са длъжни да изпълняват
задълженията си съобразно Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, правилника за неговото прилагане и тази инструкция.
Чл. 3. Военнослужещият от състава на комисиите
е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно и безпристрастно, вземайки предвид интересите на въоръжените сили и тези на кандидата.
Чл. 4. При оценяване и класиране на кандидатите военнослужещият от състава на комисиите
не трябва да вреди на никого и да се отнася с
уважение към правата, интересите и равнопоставеността на всеки от кандидатите.
Чл. 5. При оценяването и класирането на
кандидатите военнослужещият от състава на комисиите не трябва да се отнася с предубеденост
или да дискриминира кандидата на основата на
раса, произход, пол, възраст, лично отношение
или на друго основание.
Чл. 6. Военнослужещият от състава на комисиите няма право да изнася и разпространява
информация за личните данни на кандидатите и
за резултатите от работата на комисията.
Чл. 7. Военнослужещият от състава на комисиите не може да има личен интерес, който да му
влияе и пречи на безпристрастното и обективното
оценяване и класиране на кандидатите.
Чл. 8. Личните интереси на военнослужещия
от състава на комисиите изключват всякакво облагодетелстване от работата в комисията за него
или семейството му, близки роднини, приятели
или лица, с които е работил.
Чл. 9. В случай на конфликт на интереси с
някой от кандидатите военнослужещият от състава на комисиите се оттегля от разглеждането на
съответната длъжност.
Чл. 10. Военнослужещият от състава на комисиите не трябва да позволява да бъде поставян в
положение на зависимост от когото и да било. Той
също не трябва да оценява и класира кандидатите
по начин, допускащ влияние от друг.
Чл. 11. Нарушаването на разпоредбите по тези
правила води до отстраняване на военнослужещия
от комисиите за кариерно и кадрово развитие и
търсенето на дисциплинарна отговорност.

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1,
т. 2, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)
Рег. №….............../20___ г.
Екз. Единствен
ДОКЛАД
на техническия секретар на Комисията за кариерно развитие на ............
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
................................................................. – ..........
(наименование на длъжността, номер
на военното формирование, гарнизон)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Длъжността е от кариерно поле/кариерна (професионална) област ...........
изисква:
1. образование – ........................................................;
2. придобита специалност (по гражданска специалност) – .................................................................;
3. образователно-квалификационна степен(по
военна или по гражданска специалност) – .........
.........................................................................................;
4. научна степен – .....................................................;
5. научно звание – .....................................................;
6. военна квалификация (курс за длъжността) – ...................................;
7. допълнителна професионална квалификация – ..............................................................................;
8. ниво на владеене на чужд език – .....................;
9. военноотчетна специалност – ............................;
10. длъжности, от които може да се заеме длъжността – ........................................................................;
11. други изисквания – ................................... .
КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СА:
№

Военно звание,
име, презиме,
фамилия

		

Наименование
на заеманата
длъжност

1.
2.
3.
ОТ ... КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪОТВЕТСТВАТ .........................................
1. НЕ СЪОТВЕТСТВАТ СЛЕДНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ:
№

Военно звание, име,
презиме и
фамилия

Военно
формирование

Не съответства поради

1.
2.
...........
(дата)

Технически секретар
на комисията:

............
(място)

............
(военно
звание)

(подпис)

...............
(име и
фамилия)

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „б“
и чл. 22, ал. 3, т. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
................................................................................................................................................................................
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. №….............../20___ г.
Екз. № .......................
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
между кандидатите по изискванията за заемане на длъжността
1. ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ
Вакантна
длъжност

Изисквания за заемане на длъжността
Код на Минимално Квали- ВОС
Кариерно
длъж- образование фикаполе
ността
ция
(кариерна
област)

За чужди Длъжезици по ности,
STANAG от коит о
6001
може
да
се
заема

Други
специфични
изисквания

1

2

3

2. КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
№

Военно
звание,
име,
презиме,
фамилия,
заемана
длъжност

Код Образона
вание
длъжността

Данни за кандидатите
КвалифиПри- КариВладеене
кация
доерно
на чужди
бити
поле
езици по
ВОС (кариSTANAG
ерна
6001
област)

Заемани *Брой Заемани Награди
длъжротадлъжи отлиности
ции
ности
чия
извън
страната

1
2
Забележка. *„Брой ротации“ се попълва само за старшите офицери.
..............
Технически секретар
(дата)
на комисията:
................
...............
...............
(място)
(военно звание)
(подпис)

...............................
(име и фамилия)

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „в“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
................................................................................................................................................................................
(структура, в която заседава комисията)
Към рег. №….............../20___ г.
Екз. Единствен
ИЗБОРЕН ЛИСТ
за вакантната длъжност:
..........................................................................................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование, гарнизон)
№

КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Звание, име, презиме, фаЗаеманата длъжност
милия

1.
2.
3.
4.
................……………
(дата)
....................
(място)

Съответствие на изискванията на вакантната длъжност

Избор

Член на
комисията:
....................
(военно звание)

(подпис)

....................
(име и фамилия)
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Приложение № 8
към чл. 21, ал. 1, т. 3, буква „а“
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
…..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

ВЕСТНИК
................
(дата)

(подпис)

1. ................. .................... ....................
2. .................. .................... ....................
3. .................. .................... ....................
4. .................. .................... ....................
5. .................. .................... ....................

ЗА ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ: ....................
(наименование на длъжността, номер на военното
формирование, гарнизон)

6 ................... .................... ....................
7. ................. .................... ....................

КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

8 ................... .................... ....................
..................... .................... ....................

Заемана длъжност

..................... .................... ....................
(военно
звание)

(подпис)

1.
3.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
…..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

4.
1. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО
СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВАКАНТНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Военно звание,
име, презиме,
фамилия

Заемана
длъжност

Брой
гласове

1.
2.
3.
Комисията предлага ..................................................
(звание, име, презиме и фамилия)
.........................................................................................
(заемана длъжност, номер на военното формирование и гарнизон)
да бъде назначен на вакантната длъжност
.........................................................................................
(наименование на длъжността, номер на военното формирование и гарнизон)
2. НЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ
КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ
Н А ИЗИСК ВА Н И Я ТА Н А ВА К А Н Т Н АТА
ДЛЪЖНОСТ, КАКТО СЛЕДВА:
№ Военно зваВоенно
Не съответства,
ние, име,
формировапоради…
презиме и
ние
фамилия
1.
2.
3.

(име и
фамилия)

Приложение № 9
към чл. 22, ал. 1

2.

№

....................
(име и
фамилия)

Членове на
комисията:

ПРОТОКОЛ
от заседание на комисията за кариерно развитие на военнослужещи със старши (с младши)
офицерски звания

Военно звание,
име, презиме, фамилия

Председател
на комисията:

.................... ..................
(място)
(военно
звание)

Към рег. №….............../20___ г.
Екз. Единствен

№
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Към рег. №….............../20___ г.
Екз. № ...............
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
на офицерите, на които изтича максималният
срок за престояване във военно звание и/или в
длъжност през календарната година
1. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА
МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ
ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО
РЕГИСТЪРА НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
ЗА ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
№

Военно
звание,
име,
презиме,
фамилия

Заемана
длъжност

Дата на
заемане
на длъжността

МакМаксисимамаллен
ният
срок
срок
за
за преспресто- тояване
яване
във
в
военно
длъжзвание
ност
изтича
на

1.
2.

2. ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, НА КОИТО ИЗТИЧА
МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ПРЕСТОЯВАНЕ
В ДЛЪЖНОСТ И НЕ СА КЛАСИРАНИ ЗА
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ПО РЕГИСТЪРА НА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА
ОФИЦЕРИ И ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ
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звание,
име,
презиме,
фамилия
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Заемана
длъжност

Дата на
заемане
на длъжността

Макси- Максимален
малсрок
ният
за
срок
престо- за преяване
стов
яване
длъжвъв
ност
военно
звание
изтича
на

ВЕСТНИК

за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, поради
изтичане на максималния срок за престояване
във военно звание и/ или в длъжност комисията
разгледа възможността да бъде/ат назначен/и на
вакантна/и длъжност/и и установи невъзможност
да се предложи/ат длъжност/и, съответстваща/и
на образованието и на професионалната квалификация на:
№

1.
2.

............. Технически секретар
(дата)
на комисията:
............. ...............
(подпис)
(място) (военно
звание)

....................
(име и
фамилия)

Приложение № 10
към чл. 22, ал. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
…..........................................................................
(структура, в която заседава комисията)

Военно
звание,
име,
презиме,
фамилия

Длъжност и военно
формирование

.............
Председател
(дата)
на комисията:
.............. ................
(място) (военно
(подпис)
звание)
Ч ленове на
комисията:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
7. ....................
8. ....................
(военно
звание)

Към рег. №….............../20___ г.
Екз. Единствен
ПРОТОКОЛ
за невъзможност да се предложи длъжност,
съответстваща на образованието и на професионалната квалификация
от заседание на Комисията за кариерно развитие
на ...................................................................................
На _ _._ _. 20_ _г. се проведе заседание на
Комисията за кариерно развитие на ..................
.............................................................. В изпълнение
на разпоредбите на чл. .......... от Правилника
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(подпис)

....................
(име и
фамилия)

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
(име и
фамилия)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-30
от 12 април 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 1 и 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна детска градина „Съни“ – София, изменям
Заповед № РД-14-132 от 2005 г. (ДВ, бр. 86 от
2005 г.), както следва:
След думите „адрес: София, район „Подуяне“,
ж. к. Левски В, бл. 5, до вх. А“ се добавя „София,
район „Илинден“, ул. Кукуш 1 (в сградата на
„Мобилтел“ – ЕАД)“.
3553

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 12 април 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и във връзка
с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Средно общообразователно духовно
училище – Момчилград, изменям Заповед № РД
14-72 от 1992 г. (ДВ, бр. 83 от 1992 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД 14-44 от 21.ІV.2007 г.,
както следва:
Изречението „Училището се управлява и представлява от Сами Хюсеин Сюлейман“ се заменя
с „Училището се управлява и представлява от
Али Насуф Халил“.
3554

Министър: С. Игнатов

92. – Министърът на образованието, младежта
и науката и министърът на финансите на основание чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти утвърждават:
ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ
НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Днес, .......................... г., в гр. София се сключи
настоящият договор между:
Министъра на образованието, младежта и
науката, от една страна,
и
Банка …, с адрес … , регистрирана … , представлявана от … – … (Банката), от друга страна.

На основание на чл. 6 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, в духа на доброто
сътрудничество между държавата и банките,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящият типов договор урежда отношенията между министъра на образованието,
младежта и науката и Банката по повод участието им в системата за кредитиране на студенти
и докторанти с държавна финансова подкрепа.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 2. (1) Задължения на Банката:
1. да одобрява, отпуска, обслужва и събира
кредитите на студентите и докторантите в съответствие с изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти и на настоящия
типов договор;
2. да предоставя на министъра на образованието, младежта и науката информация:
а) за всеки сключен договор за кредит, както
и за отказа за сключване на договор за кредит;
б) за предоговаряне на условията на сключени
договори за кредит;
в) за размера на кредитните задължения,
включващи главницата и лихвата, по отделни
кредитопол у чатели, които формират общи я
размер на кредитите, отпуснати от Банката и
гарантирани от държавата;
г) за изтичане на гратисния период и размера на
гарантираното кредитно задължение, включващо
главницата и лихвата към този момент, както и
информация за погасителния план по кредита;
д) за настъпване на предсрочна изискуемост
на кредитното задължение;
е) за погасяване на кредитното задължение;
ж) за други обстоятелства, свързани с кредитите, отпуснати по реда на Закона за кредитиране
на студенти и докторанти;
3. да предоставя информация за обстоятелствата, които се вписват в регистъра по чл. 3, т. 5,
както и за настъпили промени във вписаните
обстоятелства;
4. да предоставя необходимите документи,
свързани с активирането на средства от държавната гаранция за кредитно задължение или част
от него при спазване изискванията на Закона
за кредитиране на студенти и докторанти и на
настоящия договор.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2, букви „а“,
„б“, „г“, „д“ и „е“ се предоставя съгласно образец
(приложение № 1) в 14-дневен срок от настъпване
на съответното обстоятелство.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2, буква „в“
се предоставя като обобщена справка съгласно
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образец (приложение № 2) в 10-дневен срок от
началото на месеца, следващ всяко изтек ло
тримесечие.
(4) Информацията по ал. 1, т. 2, буква „ж“
се предоставя при поискване от министъра на
образованието, младежта и науката.
(5) Информацията по ал. 1, т. 3 се предоставя
съгласно образец (приложение № 3) в 14-дневен
срок от подписването на типовия договор, съответно от настъпването на промяна във вписаните
обстоятелства.
Чл. 3. Задължения на министъра на образованието, младежта и науката:
1. да гарантира общия размер на кредитните задължения на студентите и докторантите,
включващи главницата и лихвите, по кредити,
отпуснати в съответствие със Закона за кредитиране на студенти и докторанти и в рамките на
размера на държавната гаранция за съответната
година съгласно споразумението за издаване на
държавна гаранция, подписано между Банката и
министъра на образованието, младежта и науката;
2. да погасява кредитното задължение (главницата и лихвите) или част от него от името на
кредитополучателя при условията, предвидени в
Закона за кредитиране на студенти и докторанти,
и по реда, уговорен в настоящия типов договор;
3. да заплаща на Банката премия за добро
управление в размер, в срок и при условия, предвидени в настоящия типов договор;
4. да подписва споразуменията за издаване
на държавна гаранция, които са част от общия
размер на държавната гаранция, посочен в Закона
за държавния бюджет за съответната година;
5. да създава и поддържа регистър на банките,
сключили настоящия типов договор;
6. да създава и поддържа регистър на отпуснатите и отказаните кредити по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти,
както и да предостави достъп на Банката до
този регистър.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ОТПУСКАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДОГОВАРЯНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТИ НА
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
РЕКВИЗИТИ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ
Раздел І
Видове кредити
Чл. 4. (1) Банката отпуска кредити с държавна финансова подкрепа за целия или за част от
периода на обучение съгласно учебния план.
(2) Кредитите по ал. 1 са:
1. за заплащане на таксите за обучение на
студента или докторанта;
2. за издръжка.
(3) Кредитополучателят има право да кандидатства за получаване на един или и на двата
вида кредити.
Раздел ІІ
Договор за кредит
Чл. 5. (1) Отношенията между Банката и
студента или докторанта се уреждат с писмен
договор, с който Банката предоставя целеви
кредит за заплащане на таксите за обучение и/
или за издръжка, а студентът или докторантът
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се задължава да върне заетата сума съгласно договорените между страните срок, условия и ред.
(2) Страни по договора са банка, подписала
настоящи я типов договор – кредитодател, и
студент или докторант по смисъла на Закона за
висшето образование, отговарящ на изискванията
на чл. 3 от Закона за кредитиране на студенти и
докторанти – кредитополучател.
Чл. 6. Договорът по чл. 5 задължително съдържа:
1.вида на кредита по смисъла на чл. 4, ал. 2
от настоящия типов договор;
2. срока на договора за кредит;
3. максимален размер на кредита;
4. уточнение, че кредитът се отпуска само в
български левове;
5. дължимата по кредита лихва;
6. размера на лихвата за забава;
7. срока и начина на усвояване на кредита;
8. гратисния период на кредита;
9. срока и начина на погасяване на кредита;
10. уточнение, че по кредита не се дължи каквото и да е обезпечение от кредитополучателите
или трети лица;
11. уточнение, че кредитополучателят не дължи заплащането на такси, комисиони или други
разходи, непосредствено свързани с отпускането
и управлението на кредита;
12. уточнение, че кредитополучателят не дължи
плащане на главницата и лихвата по кредита по
време на гратисния период;
13. уточнение, че Банката не може да откаже
да приеме плащане от кредитополучателя по
време на гратисния период;
14. уточнение, че кредитополучателят може да
изпълни предсрочно задълженията си по договора
за кредит без такси, комисиони и допълнителни
лихви;
15. условията и процедурата за отсрочване на
задължението на кредитополучателя;
16. условията и процедурата за погасяване на
задължението на кредитополучателя;
17. процедура за отказ на кредитополучателя
да ползва средства по кредита за обучение и/или
за издръжка през съответния семестър;
18. обстоятелствата, при настъпването на които задължението по договора за кредит става
предсрочно изискуем;
19. условията за прекратяване на договора;
20. адреси за кореспонденция на страните.
Чл. 7. За договора за кредит се прилагат
чл. 143 – 148 от Закона за защита на потребителите.
Чл. 8. (1) Максималният размер на кредитите
за заплащане на таксите за обучение се формира
на база на дължимите такси за срок, равен на
оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната
специалност и образователно-квалификационна
степен.
(2) Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните
издръжки за срок, равен на оставащия срок на
обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна
и научна степен. Семестриалната издръжка е
равна на минималната работна заплата към
момента на усвояване на конкретния банков
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превод, умножена по броя на месеците през
съответния семестър.
Чл. 9. (1) Лихвата, която кредитополучателят
дължи на Банката, е годишна, фиксирана и не
може да надхвърля седем процентни пункта.
(2) Лихвата се начислява върху усвоената част
от кредита.
Чл. 10. (1) Гратисен период е периодът от
сключването на договора за кредит до изтичане
на една година от първата дата за провеждане на
последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план за съответната
специалност и образователно-квалификационна
степен, съответно от датата, на която изтича
определеният срок на докторантурата.
(2) По време на гратисния период Банката
начислява лихва върху усвоената част от кредита,
която се капитализира годишно.
(3) Студентите и докторантите не дължат
заплащане на главница и лихва по време на
гратисния период.
(4) Гратисният период може да бъде удължаван
в случаите на чл. 23, ал. 5 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
Чл. 11. Кредитополучателите не дължат заплащането на такси, комисиони или други разходи, непосредствено свързани с отпускането и
управлението на кредита.
Раздел ІІІ
Отпускане на кредити с държавна финансова
подкрепа
Чл. 12. Банката отпуска кредит с държавна
финансова подкрепа по искане на студент или
докторант, който:
1. има българско гражданство, гражданство
на друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава от Европейското икономическо
пространство или на Конфедерация Швейцария;
2. не е навършил 35 години;
3. обучава се в редовна форма за придобиване
на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (бакалавър или професионален бакалавър)
или „магистър“, или на образователна и научна
степен „доктор“ в създадено и функциониращо
по законоустановения ред държавно или частно
висше училище или научна организация по чл. 47,
ал. 1 от Закона за висшето образование;
4. няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
5. не е отстранен и не е прекъснал обучението си освен в случаите, предвидени в Закона
за кредитиране на студенти и докторанти и на
настоящия типов договор;
6. е представил документите, описани в чл. 13.
Чл. 13. (1) Студентът или докторантът, кандидатстващ за кредит с държавна финансова
подкрепа, подава до Банката искане за кредит
съгласно образец на Банката, придружено от
следните документи:
1. копие от документ за самоличност;
2. документ по чл. 10, ал. 3 Закона за кредитиране на студенти и докторанти, удостоверяващ
качеството студент или докторант с право да се
запише за следващ семестър;
3. декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна
и научна степен;
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4. декларация, че няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца;
5. декларация, че студентът или докторантът
не е получил същия кредит от друга банка;
6. декларация за икономическа свързаност по
смисъла на Закона за кредитните институции;
7. други документи, ако това се налага за
изпълнение на законови изисквания и са пряко
свързани с договора за кредит.
(2) В случай че студентът или докторантът
кандидатства за кредит за издръжка, наред с
документите по ал. 1 представя и:
1. копие от акт за раждане, в който студентът
или докторантът е посочен като родител;
2. в случай на пълно осиновяване – копие от
влязло в сила съдебно решение, с което е уважено
искането за осиновяване и в което студентът или
докторантът е посочен като осиновител;
3. документ, издаден от висше училище или
научна организация, удостоверяващ, че студентът
или докторантът е имал такова качество в годината
на раждане или съответно осиновяване на детето;
4. декларация, че не е лишен от родителски
права и че другият родител не ползва и не кандидатства за същия вид кредит.
(3) При подаване на искането до Банката студентът или докторантът представя оригиналите
на документите по ал. 1 и 2 за сверяване.
Чл. 14. (1) Банката разглежда искането, придружено от документите по чл. 13, ал. 1 и 2, в
срок от 5 работни дни от получаването му, в
рамките на който сключва договор за кредит
или отхвърля искането.
(2) Банката отказва да сключи договор за
кредит, ако студентът или докторантът не отговаря на условията по чл. 12 или ако има други
кредитни задължения, които не е обслужвал
повече от 6 месеца.
(3) Банката може да откаже да сключи договор за кредит и когато е изчерпан размерът на
държавната гаранция.
(4) При отхвърляне на искането по чл. 13, ал. 1
Банката е длъжна незабавно да върне всички
оригинални документи, приложени към него.
(5) При отхвърляне на искането по чл. 13,
ал. 1 Банката е длъжна писмено да уведоми министъра на образованието, младежта и науката
с конкретно изложени мотиви за отказа.
Чл. 15. При одобряване на искането по чл. 13,
ал. 1 Банката уведомява студента или докторанта
за всички условия по договора за кредит.
Чл. 16. Студентът или докторантът има право
да оттегли искането си за кредит по всяко време
до сключване на договора, без да дължи каквито
и да е такси, в това число такси за обработка на
документите.
Чл. 17. (1) При постигане на съгласие Банката
и студентът или докторантът сключват договор за
кредит в писмена форма, съдържащ задължителните реквизити по чл. 6 от настоящия типов договор.
(2) Банката предоставя екземпляр от договора
за кредит на кредитополучателя.
Раздел ІV
Усвояване на кредити с държавна финансова
подкрепа
Чл. 18. (1) Усвояването на кредита за заплащане на такси за обучение се осъществява чрез
преводи по сметката на висшето училище или
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научната организация в размер, равен на дължимата такса за обучение за съответния семестър,
посочена в документа по чл. 10, ал. 3 от Закона
за кредитиране на студенти и докторанти, и срок,
определен в договора за кредит, но не по-късно
от последната дата за заплащане на таксата за
обучение за съответния семестър.
(2) Средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението
за придобиване на съответната образователноквалификационна или образователна и научна
степен, се заплаща от студента или докторанта.
След сключване на договор за кредит Банката
възстановява заплатената сума по сметка на
кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ заплащането
на таксата за обучение.
Чл. 19. Кредитът за издръжка се усвоява чрез
преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.
Чл. 20. Банката не извършва плащане по
кредита за съответния семестър, в случай че:
1. кредитополучателят не предостави документ
по чл. 10, ал. 3 от Закона за кредитиране на
студенти и докторанти в сроковете, предвидени
в договора за кредит;
2. кредитополучателят заяви писмено, че не
желае да полза средствата по кредита за предстоящия семестър и предостави документ по чл. 10,
ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и
докторанти в срок не по-късно от 7 дни преди
датата, на която съгласно договора за кредит
следва да се плати таксата за обучение;
3. е постъпило уведомление от кредитополучателя, че е сключил договор за кредит с друга
банка за оставащия срок на обучение.
Чл. 21. Банката предоставя информация за
отпуснатия кредит при поискване от страна на
кредитополучателя. Тази информация се предоставя през целия срок на договора за кредит, в
това число по време на гратисния период.
Раздел V
Предоговаряне на условията по кредити с държавна финансова подкрепа
Чл. 22. (1) Условията на договора за кредит
могат да бъдат изменяни само по изрично изразено писмено съгласие на страните с изключение на случаите по чл. 23, 24 и 25, при които за
изменението на изрично посочените условия по
договора е достатъчно настъпването на описаните
обстоятелства и уведомяване за това на Банката
от страна на кредитополучателя.
(2) Измененията на договора за кредит, които противоречат на Закона за кредитиране на
студенти и докторанти или на типовия договор,
са нищожни.
(3) Банката няма право да събира от кредитополучателя такси за изменение на договора
за кредит.
Чл. 23. (1) Срокът на гратисния период се
удължава след уведомяване на Банката от кредитополучателя за настъпване на някое от следните
обстоятелства:
1. прекъсване на обучението на кредитополучателя поради болест, майчинство по смисъла на
Кодекса за социално осигуряване или за обучение
в друго висше училище или научна организация;
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2. записване на кредитополучателя за обучение
в следваща образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“
в рамките на гратисния период и сключване на
договор за кредит.
(2) При настъпване на обстоятелствата по
ал. 1, т. 1 гратисният период се удължава за срок
не по-дълъг от две години.
(3) При настъпване на обстоятелствата по ал. 1,
т. 2 гратисният период се удължава за срок, равен
на срока на обучение съгласно учебния план.
(4) Едновременно с уведомлението кредитополучателят представя на Банката и доказателства
за настъпване на съответните обстоятелства.
Чл. 24. (1) Размерът на кредита се намалява до
размера на реално усвоената част от него, когато
кредитополучателят сключи нов договор за кредит
с държавна финансова подкрепа с друга банка.
(2) Кредитополучателят уведомява писмено
досегашната Банка кредитор за сключването на
договор за кредит с друга банка. Към уведомлението кредитополучателят прилага и копие от
договора за кредит с втората банка.
(3) В случаите по ал. 1 всички останали
условия по договора между кредитополучателя
и досегашната Банка кредитор, в това число и
настъпването на изискуемостта на кредита, остават непроменени.
Чл. 25. (1) Изпълнението на задълженията на
кредитополучателя се отсрочва след уведомяване
на Банката за:
1. настъпване на трайна неработоспособност
70 или над 70 на сто;
2. записване в редовна форма на обучение за
придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен
„доктор“ в рамките на една година след изтичане
на гратисния период.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 кредитополучателят
представя на Банката експертното решение на
ТЕЛК или НЕЛК, като изпълнението се отсрочва
за срока, определен в него. При всяко удължаване на срока на трайната неработоспособност
кредитополучателят представя на Банката съответното експертно решение, като целият период
на отсрочване на изпълнението не може да бъде
по-дълъг от три години, считано от датата на
инвалидизиране.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 кредитополучателят представя на Банката документ от висше
училище или научна организация, удостоверяващ, че е записан в редовна форма за обучение
в следваща образователно-квалификационна
степен или образователна и научна степен „доктор“, посочващ датата на записването, както и
срока на обучението. Изпълнението се отсрочва
за срока на обучението съгласно учебния план
на съответната специалност и образователноквалификационна или образователна и научна
степен.
(4) Банката има право да начислява лихви
в максимален размер, определен в чл. 9, ал. 1
от настоящия типов договор, за срока на отсрочването.
(5) При отсрочване Банката преизчислява
общия размер на задължението по кредита и
актуализира погасителния план, като уведомява
кредитополучателя за измененията.
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(6) Един месец преди изтичане на периода на
отсрочване Банката уведомява кредитополучателя
за общия размер на задължението по договора
за кредит, размера на месечните погасителни
вноски, както и за срока, в който следва да се
извърши първата вноска.
Раздел VІ
Обслужване и погасяване на кредити с държавна
финансова подкрепа
Чл. 26. (1) Кредитополучателят погасява общия
размер на кредита на равни месечни вноски в
10-годишен срок, считано от края на гратисния
период в съответствие с погасителен план, изготвен от Банката. Погасителният план се изготвя
към последния ден от гратисния период и се предоставя на кредитополучателя в срок не по-късно
от 10 работни дни след изтичането на гратисния
период. Погасителният план е неразделна част от
сключения между Банката и кредитополучателя
договор за кредит.
(2) Погасителният план задължително съдържа
общия размер на задължението по договора за
кредит, размера на месечните погасителни вноски, както и срока, в който следва да се заплати
първата вноска.
(3) Банката не може да изисква плащане по
кредита по-рано от 1 месец след изтичане на
гратисния период.
(4) Банката е длъжна да приеме плащане от
кредитополучателя по време на гратисния период, като няма право да начислява такси или
комисиони за предсрочно изпълнение.
(5) При нарушаване на сроковете за погасяване
на главницата и/или лихвата по кредита, уговорени в погасителния план, Банката има право да
начисли на кредитополучателя лихва за забава.
Чл. 27. След изтичане на гратисния период
Банката изчислява общия размер на задължението
на кредитополучателя, което включва:
1. главница, равна на сумата на реално отпуснатите средства за такси и/или издръжка;
2. лихва, дължима за срока на договора за
кредит, в това число и капитализираните годишно
лихви през гратисния период.
Чл. 28. (1) Банката няма право да откаже
предсрочно изпълнение на част или цялото кредитно задължение, както и да начислява такси,
комисиони или допълнителни лихви при такова
изпълнение.
(2) Предсрочното погасяване на кредита води
до съответно намаляване на лихвата и на разходите по кредита, съответстващи на остатъка от
погасителния период.
Чл. 29. (1) Задължението на кредитополучателя
може да бъде обявено от Банката за предсрочно
изискуемо, когато:
1. к реди топол у чател я т не п редостави на
Банката документ по чл. 10, ал. 3 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти за два
поредни семестъра с изключение на случаите по
чл. 21, ал. 7 от Закона за кредитиране на студенти
и докторанти;
2. кредитополучателят не е платил на падежа
три последователни погасителни вноски;
3. се установи, че кредитополучателят е представил неверни сведения.
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(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 Банката може
едностранно да прекрати изплащането на суми
по кредита.
Чл. 30. Вземанията на Банката към кредитополучателя се погасяват при:
1. заплащане на общия размер на кредита от
кредитополучателя (главница и лихви);
2. заплащане на непогасената част от общия
размер на кредита по реда на глава четвърта от
настоящия типов договор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ГАРАНТИРАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ КЪМ БАНКАТА
Чл. 31. (1) Държавата предоставя финансова
подкрепа на студентите и докторантите, като се
задължава спрямо Банката във формите, при
условията и по реда, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти и настоящия
типов договор.
(2) Законът за държавния бюджет на Република
България за съответната година определя средствата за държавна финансова подкрепа по чл. 4,
т. 2 и 3 от Закона за кредитиране на студенти и
докторанти и размера на държавната гаранция по
чл. 4, т. 1 от Закона за кредитиране на студенти
и докторанти.
Чл. 32. (1) Държавната гаранция обезпечава
общия размер на главницата и лихвите по чл. 6,
т. 5 и 6 от настоящия типов договор по кредити,
отпуснати по реда на Закона за кредитиране на
студенти и докторати.
(2) Лихвата за забава, която се обезпечава от
държавната гаранция, е уговорената в договора за
кредит, но не повече от основния лихвен процент,
увеличен с 10 пункта.
Чл. 33. (1) Държавната гаранция представлява
задължение на Министерския съвет в случаите,
когато е подписано споразумение за издаване на
държавна гаранция между Банката и министъра
на образованието, младежта и науката и когато
кредитите са отпуснати в рамките на предоставената държавна гаранция за съответната година.
(2) Общият размер на държавните гаранции
се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на
образованието, младежта и науката съгласувано
с министъра на финансите. Одобреният от Министерския съвет размер на държавните гаранции
се включва в Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.
(3) Размерът на държавната гаранция на
Банката представлява дял от общата държавна
гаранция, вк лючена в Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната
година.
(4) Делът на Банката се определя ежегодно от
министъра на образованието, младежта и науката
и се посочва в споразумението за издаване на
държавна гаранция между министъра на образованието, младежта и науката и Банката.
(5) В подходящ срок преди изчерпване на
размера на държавната гаранция, посочен в споразумението по ал. 4, Банката прави искане до
министъра на образованието, младежта и науката
за отпускане на допълнителна държавна гаранция
в рамките на утвърдените средства по ал. 2. В
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този случай се подписва ново споразумение за
издаване на държавна гаранция за целия гарантиран размер на кредитните задължения. Новото
споразумение за държавна гаранция обезсилва
издаденото преди това.
Чл. 34. Ако кредитополучателите не изпълнят
задълженията си по договора за кредит, Банката
има право да претендира изпълнение със средства
от държавната гаранция.
Чл. 35. (1) Банката се задължава да положи
грижа на добър търговец за събиране на своите
вземания.
(2) В случаите по чл. 29, ал. 1 Банката е длъжна
да предприеме действия за събиране на своето
вземане в едномесечен срок от настъпване на
предсрочната изискуемост.
Чл. 36. (1) Банката може да отправи искане
до министъра на образованието, младежта и
науката да заплати непогасената част от задължението на кредитополучателя само след като
предостави документите по ал. 2, за да докаже,
че е претендирала дължимата сума първо от кредитополучателя, като е предприела необходимите
действия за събиране на вземането по кредита,
включително чрез способите на изпълнителното
производство съгласно ГПК.
(2) Банката отправя искане до министъра на
образованието, младежта и науката съгласно
образец (приложение № 5), към което представя
следните документи:
1. договора за кредит и анекс/и към него;
2. издаден в полза на Банката изпълнителен
лист срещу длъжника;
3. извлечение от сметка по партидата на длъжника с посочване на главницата и дължимите
лихви към датата на съставяне на извлечението;
4. документи, удостоверяващи частично погасяване на задължението, ако е извършено такова.
(3) В случай че след предоставяне от страна на
Банката на искането по ал. 2 кредитополучателят
погаси цялото или част от своето задължение по
договора за кредит, Банката е длъжна незабавно
писмено да уведоми министъра на образованието,
младежта и науката за извършеното плащане,
както и да посочи размера на непогасената част
от вземането на кредитополучателя.
(4) За да бъде активирана държавната гаранция, задължението по ал. 1 следва да фигурира в
справките по чл. 2, ал. 1, т. 2, буква „в“ за срока
от отпускането на кредита до настъпването на
обстоятелствата, водещи до активиране на държавната гаранция.
(5) От момента на погасяване на задължението на кредитополучателя от министъра на
образованието, младежта и науката Банката
няма право да приема изпълнение от страна на
кредитополучателя. За момент на погасяване на
задължението се приема моментът на постъпване
на паричните средства по сметка на Банката,
посочена в искането по ал. 2.
(6) В едномесечен срок от искането по ал. 2,
при условие че са спазени изискванията на тази
глава, министърът на образованието, младежта и
науката изплаща на Банката сумите по неизпълнената част от задължението на кредитополучателя.
Чл. 37. (1) Министърът на образованието,
младежта и науката заплаща непогасената част
от общия размер на задължението по договора
за кредит и при:
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1. смърт на кредитополучателя;
2. настъпване на трайна неработоспособност
70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от три
години от датата на инвалидизиране;
3. раждане или пълно осиновяване на второ
или следващо дете в рамките на 5 години от
изтичането на гратисния период.
(2) В случаите по ал. 1 кредитополучателят
или неговите наследници уведомяват Банката
за настъпилите обстоятелства, като представят:
1. в хипотезата на ал. 1, т. 1 – копие от акта
за смърт;
2. в хипотезата на ал. 1, т. 2 – копия от експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК;
3. в хипотезата на ал. 1, т. 3 – копия от актове за раждане, респективно от влезли в сила
съдебни решения, с които е уважено искането за
осиновяване за две или повече деца.
(3) При подаване на уведомлението по ал. 2
кредитополучателят или неговите наследници
представят оригиналите на документите по ал. 2
за сверяване.
(4) В срок от пет работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 2 Банката прави искане до министъра на образованието, младежта и
науката за погасяване на неизпълнената част от
задължението на кредитополучателя със средства
от държавната гаранция по образец (приложение
№ 4), придружено с копие от доказателствата
по ал. 2.
(5) В случаите по предходните алинеи кредитополучателят или неговите наследници не
дължат връщане на сумата, която министърът
на образованието, младежта и науката е платил
на Банката.
(6) В едномесечен срок от искането по ал. 4
министърът на образованието, младежта и науката
изплаща на Банката сумите по неизпълнената
част от задължението на кредитополучателя.
Г л а в а

п е т а

РАЗМЕР НА ПРЕМИЯТА ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВИЛА И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Є ОТ ДЪРЖАВАТА
Чл. 38. Банката има право на премия за добро
управление при добросъвестно изпълнение на
задълженията си по настоящия типов договор в
съответствие с изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
Чл. 39. Министърът на образованието, младежта и науката дължи на Банката заплащането на
годишна премия за добро управление на всеки
кредит, както следва:
1. 1 % върху общата експозиция на дълга (по
главницата + капитализираната лихва), изчислен като среднодневното салдо за съответния
6-месечен период;
2. 2,5 % върху частта от кредитните задължения,
които са погасени през съответната година, при
условие че не е активирана държавната гаранция,
в това число и предсрочно погасените кредитни
задължения;
3. сума в размер на разходите на Банката за
извършените действия за събиране на вземането
в изпълнителното производство, определени съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от
съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
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Чл. 40. (1) Премията за добро управление по
чл. 39, т. 1 и 2 се изплаща на Банката два пъти
годишно въз основа искане за плащане съгласно
образец (приложение № 5) до министъра на образованието, младежта и науката, както следва:
1. до 30 април за суми върху общата експозиция
на дълга през второто полугодие на предходната
година, съответно сумите, погасени през същото
полугодие;
2. до 31 октомври за суми върху общата
експозиция на дълга през първото полугодие
на текущата година, съответно погасените през
същото полугодие.
(2) Премията за добро управление по чл. 39,
т. 3 се изплаща на Банката в сроковете по т. 1
и 2 въз основа на искане за плащане съгласно
образец (приложение № 5), придружено от съответните разходни документи, удостоверяващи
вида и размера на направените разходи.
(3) В едномесечен срок от искането по ал. 1
министърът на образованието, младежта и науката изплаща на Банката премията за добро
управление.
Чл. 41. Ако настоящият типов договор бъде
прекратен, с изключение на случаите по чл. 48,
премията за добро управление по отношение на
студентски кредити, отпуснати преди датата на
прекратяване на действието му, продължава да
се дължи в полза на Банката.
Г л а в а

ш е с т а

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ В СЛУЧАЙ НА
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТИПОВИЯ ДОГОВОР
Чл. 42. Страните носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящия
типов договор съобразно нормативните актове
в Република България и уговореното между тях.
Чл. 43. (1) Министърът на образованието, младежта и науката не дължи заплащане на премия
за добро управление за календарната година, в
която е допуснато и/или не е било отстранено
неизпълнение на задължение по настоящия типов договор от страна на Банката, свързано със:
1. едностранна промяна на някое от посочените
в чл. 6 от настоящия типов договор условия на
договора за кредит;
2. изискване и/или получаване на обезпечение
за кредита от кредитополучателя или от трето
лице;
3. изискване и/или получаване на плащане на
такси, комисиони или други разходи, непосредствено свързани с отпускането и управлението
на кредита;
4. определяне на лихва, която надхвърля
размерите, посочени в чл. 9 от настоящия типов
договор;
5. отказ да приеме предсрочно изпълнение
на задължението по кредита и/или начисляване
на такси, комисиони и допълнителни лихви за
предсрочното изпълнение;
6. неспазване на срока по чл. 35, ал. 2.
(2) Банката има право на премия за добро
управление за следващата календарна година
след календарната година, в която допуснатите
нарушения по ал. 1 са отстранени изцяло, в случай
че не са допуснати нови нарушения.
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(3) Министърът на образованието, младежта
и науката не дължи заплащане на каквито и да
е допълнителни суми, претендирани от Банката,
като увеличения на неизпълнената част от задължението на кредитополучателя, произтичащи от
нарушения по ал. 1.
Чл. 44. В случай на недействителност на
договора за кредит със студента или докторанта
министърът на образованието, младежта и науката не дължи заплащане на каквито и да е суми,
свързани с него, в това число премия за добро
управление и непогасената част от кредитното
задължение.
Чл. 45. В случай на забавено изпълнение на
парични задължения от страна на министъра на
образованието, младежта и науката, възникнали
по силата на настоящия типов договор, на Банката се дължи обезщетение в размер на законната
лихва за забава.
Г л а в а

с е д м а

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 46. (1) Банката може да прекрати едностранно типовия договор с писмено изявление до
министъра на образованието, младежта и науката
в срок до 30 април на съответната година.
(2) Прекратяването има действие от 30 юни
на същата година.
(3) При изменение на типовия договор не покъсно от един месец след обнародването му в
„Държавен вестник“ Банката може едностранно
да го прекрати с писмено изявление до министъра
на образованието, младежта и науката.
(4) Прекратяването се отразява в регистъра
по чл. 3, т. 4 от настоящия типов договор.
Чл. 47. Министърът на образованието, младежта и науката може да прекрати едностранно
типовия договор с писмено изявление в случай
на тежко или системно неизпълнение на задължения от страна на Банката.
Чл. 48. В случай на прекратяване на настоящия типов договор Банката запазва правата и
задълженията си по договори за кредит, сключени
преди прекратяването.
Г л а в а

о с м а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 49. Настоящият типов договор може да
бъде изменен само при условията, по реда и в
сроковете, предвидени в Закона за кредитиране
на студенти и докторанти.
Чл. 50. Всички спорове, възникнали при тълкуването и изпълнението на настоящия типов договор, се решават в духа на доброто сътрудничество
между страните, а когато това е невъзможно – по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 51. За неуредените с настоящия типов
договор въпроси се прилага законодателството
на Република България.
Настоящият типов договор е съставен в ……..
еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
Министър на
Банка ………
образованието,
.....................
младежта и науката
…………………………………
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Приложение № 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

ИНФОРМАЦИЯ
относно
Сключване на договор за кредит / Отказ за сключване на договор за
кредит
Предоговаряне на условията на сключен договор за кредит
Изтичане на гратисния период и размера на кредитното задължение,
включващо главницата и лихвите към този момент, както и
информация за договорения погасителен план
Настъпване на предсрочна изискуемост на кредитното задължение
Предприемане на действия по принудително събиране на вземанията
Погасяване на кредитното задължение

Данни за търговската банка:
Име на търговската банка:
БУЛСТАТ:
Лице за контакт:
Данни за кредитополучателя:
Име на кредитополучателя:
Гражданство:
ЕГН/ЛНЧ:
Номер на документ за самоличност:
Висше училище:
Специалност:
Курс:
Факултетен №: / Заповед за
зачисляване на докторант №:
1

студент
докторант
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Данни за кредита:
Вид на кредита:
Дата на сключване (на отказа за
сключване) на договора за кредит:
Причини за отказа (в случай на
отказ):
Оставащ срок на обучение:

за заплащане на таксите за обучение
за издръжка

Дата на изтичане на гратисния
период:
Информация за договорения
погасителен план:
Срок на издължаване:
Размер на дължимата лихва:
Начин на определяне на размера на
кредита:
Дата на погасяване на кредита:
Дата на предсрочно погасяване на
кредита:
Информация за предоговаряне на
условията на сключения договор за
кредит:
Дата на предоговаряне на условията
по сключения договор за кредит:
Отсрочване на кредита:

Дата на настъпване на
обстоятелството за отсрочване на
кредита:
Срок на отсрочване на кредита:

поради настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срока,
определен в експертното решение на ТЕЛК или
НЕЛК, но за не повече от три години от датата на
инвалидизиране
поради записване в редовна форма на обучение
за придобиване на следваща образователноквалификационна или образователна и научна
степен "доктор" в рамките на една година след
изтичане на гратисния период – за срока на
обучението съгласно учебния план на
съответната специалност и образователноквалификационна или образователна и научна
степен

2

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Хипотези по чл. 27 от Закона за
кредитиране на студенти и
докторанти (ЗКСД):

Дата на настъпване на събитието по
чл. 27 от ЗКСД:
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смърт кредитополучателя
настъпване на трайна неработоспособност 70 или
над 70 на сто за срок, по-дълъг от три години от
датата на инвалидизиране
раждане или пълно осиновяване на второ или
следващо дете в рамките на 5 години от
изтичането на гратисния период

Информация за предприети действия
по принудително събиране на
вземанията:
Дата на предприемане действия по
принудително събиране на
вземанията:

Приложения:
1. ………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..

Дата:

Подпис:

………………………………….
БАНКА ………………………..

3
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Приложение № 2
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО
РАЗМЕРА НА КРЕДИТИТЕ, ОТПУСНАТИ ОТ БАНКАТА

Данни за търговската банка:
Име на търговската банка:
БУЛСТАТ:
Информация за общия размер на кредитите:
Общ размер на кредитите,
отпуснати от банката:
Брой сключени договори за
кредит:
Информация за кредитните задължения на отделните кредитополучатели:
№ Име на кредитополучателя
ЕГН/ЛНЧ
Общ
Главница Лихви
размер на
кредитното
задължение
1.
2.
3.

Дата:

Подпис:

………………………………….
БАНКА ………………………..

1
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Приложение № 3

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР

1. Име на търговската банка:
2. Адрес:
3. БУЛСТАТ:
4. Дата на сключване на типов договор с
министъра на образованието, младежта и
науката:
5. Дата на изменение на типовия договор:
6. Дата на прекратяване на типовия
договор:

Дата:

ПОДПИС:

……………………………………….
БАНКА ……………………………..
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Приложение № 4

ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И
НАУКАТА
ИСКАНЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕПОГАСЕНАТА ЧАСТ ОТ
ЗАДЪЛЖАНИЕТО НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ
Основание за заплащане на непогасената част от задължението на кредитополучател от държавата
Хипотеза по чл. 27 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти

Хипотеза по чл. 14, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти

смърт кредитополучателя;
настъпване на трайна неработоспособност 70 или над
70 на сто за срок, по-дълъг от три години от датата на
инвалидизиране;
раждане или пълно осиновяване на второ или следващо
дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния
период.
Банката е претендирала дължимата сума от
кредитополучателя, за което представя документите по
чл. 36, ал. 2 от Типовия договор.

Информация по кредита
1. Име на търговската банка:
2. БУЛСТАТ:
3. Банкова сметка за превеждане на сумата
за заплащане на непогасената част от
задължението:
4. Име на кредитополучателя:
5. ЕГН/ЛНЧ:
6. Висше училище:
7. Специалност:
8. Курс:
9. Факултетен №:/Заповед за зачисляване
на докторант №:
10. Вид на кредита:
за заплащане на таксите за обучение
за издръжка
11. Дата на сключване на договора за
кредит:
12. Оставащ срок на обучение:
13. Срок на издължаване:
14. Размер на дължимата лихва
15. Начин на определяне на размера на
кредита:
16. Размер на непогасената част на
задължението:
17. Доказателства за размера на
непогасената част (извлечение, справка):
18. Документи по чл. 36, ал. 2 от Типовия
договор
Приложения: 1. ……………………………………..
2. …………………………………….
3. ……………………………………
Дата:

ПОДПИС:
……………………………………….
БАНКА ……………………………..

(1)

(2)

Кредитополучател

1.
2.........
Общо

Кредит No

(1)

(2)

Кредитополучател
(3)

Висше
училище

(3)

Висше
училище

(5)

Обща сума на
кредитното задължение,
погасено за периода

(5)

(6)

Обща експозиция на Среднодневно салдо
дълга към края на
на общата
периода
експозиция на дълга

Обща сума на
кредитното задължение
към началото на
периода
(4)

Обща експозиция
на дълга към
началото на
периода
(4)

ДЪРЖАВЕН

2. Дължими суми по чл. 39, т. 2

1.
2.
.........
Общо

Кредит No
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1. Дължими суми по чл. 39, т. 1

Искане за плащане от [банка] за дължими суми за периода [1 януари/1 юли - 30 юни/31 декември 20..] по премии за добро
управление за отпуснати кредити с държавно финансова подкрепа на основание Закона за кредитиране на студентите и
докторантите (ЗКСД)

ДО
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Приложение № 5

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 33
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3. Дължими суми по чл. 39, т. 3 от Типовия договор
А. Обобщена информация
Кредит No

Кредитополучател
(1)

(2)

Висше
училище
(3)

Непогасена
сума по
кредита

Събрани суми
по реда на
ГПК

(4)

(5)

Извършени
разходи
съгласно
ТДТССГПК
(6)

2.........
Общо

Б. Подробна информация
Кредит [код на банката]/[година на заема]/[вид на заема]/[пореден номер]
вид разход
Член... от ТДТССГПК
Представен документ
- за.....
- за.....
Общо

Приложения:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
3659

Дължима сума
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72. – Институтът на дипломираните експертсчетоводители в България на основание чл. 26
от Закона за независимия финансов одит обнародва промяна в Списъка на специализираните
одиторски предприятия, членове на Института на
дипломираните експерт-счетоводители в България
през 2010 г. (ДВ, бр. 21 от 2010 г.), както следва:
„Одиторско-счетоводна кантора Салдо“ – ООД,
рег. № 79, Русе, се отписва като специализирано
одиторско предприятие.
3590
91. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професор
по 02.01.24 машини и апарати за хранителната и
вкусовата промишленост (технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини)
със срок 3 месеца; двама асистенти по 01.01.04
математически анализ – един със срок 3 месеца и един със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
Пловдив, бул. Марица 26, тел. 64 30 31.
3566
66. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанска академия – София, обявява
конкурс за старши научен сътрудник ІІ ст. по
04.02.07 овцевъдство и козевъдство със срок
4 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Земеделския институт, Шумен,
тел. 054/830 448.
3555
7. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че са изработени проекти на ПУП – парцеларен план за обект „Уличен водопровод“ и
„Електрозахранване на жилищна сграда“ в ПИ
02508.536.215 по кадастралната карта на Балчик,
по трасе ПИ 02508.88.725. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
към община Балчик.
3580
19. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
„Оптичен кабел – Мобилтел – ЕАД“, преминаващ
през землищата на гр. Гоце Делчев, с. Борово, с.
Баничан, с. Господинци, с. Буково и с. Брезница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
искания и възражения по проекта до Общинската
администрация – гр. Гоце Делчев.
3579
5. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за парк „Стратеш“, Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването на съобщението заинтересованите
могат да направят писмени възражения до кмета
на Община Ловеч. Проектът е изложен в сградата
на Община Ловеч – стая 214.
3577
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9. – Община Нова Загора на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът за
2010 г. на гражданите с доказани жилищни нужди
и многогодишни жилищноспестовни вложители
е изложен на информационното табло на общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ
списъкът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред кмета на общината.
3581
5. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод за минерална вода за
УПИ 000290 и УПИ 000115 в местността Нишан
таши, землището на гр. Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестнтик“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3612
10. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на подземен ел. кабел 110 kV в землищата на
с. Бяла, с. Голямо Чочовен, с. Гавраилово и с.
Селиминово, община Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3575
10а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за разширение на трасе на подземен ел. кабел 20 kV в
землището на с. Бяла, община Сливен, за обслужване на ветрогенераторен парк в землището на с.
Бяла. Проектът е изложен в общината, стая 35. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
3576
232. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), за поз. имот № 035061 с площ
3,999 дка с начин на трайно ползване – производство на ел. енергия, в местността Байлова воденица
по КВС на гр. Средец, община Средец, област
Бургас, собственост на „Фелисите“ – ЕООД, за
връзка на фотоволтаична централа през имоти
000872 – общински път, 000034 – общински път, и
00056 – общински път, до нов ж. р. стълб във ВЛ
20 kV „Дюлево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят
с проекта (който са намира в общината) и да
направят писмени възражения и искания по него.
3613
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СЪДИЛИЩА
27. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2010 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000918/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
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.
Второ гражданско отделение, 001221/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 103/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Тодор Теохаров Тодоров, София, ж.к.
Люлин 10, бул. Луи Пастьор, бл. 102А, ет. 3, ап. 9,
срещу ПК „Надежда“, с. Генерал Инзово, област
Ямбол, чрез адвокат Ж. Алдинова, Ямбол, ул.
Жорж Папазов 14, к. 306.
Второ гражданско отделение, 000418/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от Стоянка Крумова Тодорова (Димитрова)
чрез адвокат Васил Начков от САК, София, ул.
Княз Борис І № 98, срещу Цветанка Георгиева
Митовска, София, ул. Суворов 5; Емилия Георгиева Тодорова, София, ул. Суворов 5; Лъчезар
Крумов Тодоров, София, ул. Николай Лилиев 26,
вх. А, и от адрес София, ж.к. Обеля 2, бл. 273,
вх. Г, ет. 5, ап. 75; Анна-Мария Тодорова чрез
пълномощник Цветанка Митовска, София, ул.
Суворов 5; Красимира Костова Тонева, София,
бул. Мария-Луиза 36А, ет. 5, ап. 11; Томас Руди
Щайн чрез адвокат Богдан Илиев Василев от САК,
София, бул. Витоша 1, ет. 4, офис 433; Даниела
Тодорова Йотова, София, ж.к. Захарна фабрика,
бл. 043, вх. А, ет. 1, ап. 1; Николай Цветанов Дамянов, София, кв. Обеля 2, бл. 275, ет. 15, ап. 78;
Анка Николова Георгиева, София, ул. Николай
Лилиев 26, вх. А, и от адрес София, ул. Кукуш
1, бл. 58, ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000410/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1394/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Вера Асенова Иванова чрез адвокат
Иван Йовчев със съдебен адрес София, ул. Ивайло
29, ап. 1, срещу Цветан Петров Джоков, София,
ул. Обзор 40а; Любомир Петров Петракиев, София, ж.к. Овча купел 2, бл. 6, вх. В.
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Трето гражданско отделение, 000607/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2018/2004 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кремиковци“ – АД, София, кв. Ботунец, срещу Мадлена Николава Тодорова, София,
ж.к. Левски Г, бл. 15, вх. Е, ет. 4, ап. 154; Нели
Любомирова Дамянова, София, ж.к. Връбница
2, бл. 617, вх. Б, ет. 7, ап. 43; Николай Любомиров Тодоров, София, ж.к. Левски Г, бл. 15, вх. Е,
ет. 4, ап. 154.
Трето гражданско отделение, 000641/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
751/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност със
служебен адрес Пловдив, бул. Санкт Петербург
55, срещу Петър Милков Янков, гр. Септември,
ул. Дунав 1; Евгения Александрова Янкова, гр.
Септември, ул. Дунав 1, и контролираща страна
Прокуратура на Република България, София.
Трето гражданско отделение, 000736/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
740/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Тачев Иванов с фирма ЕТ
„Иван Тачев – Елтекс“ чрез адвокат Д. Манолова,
съдебен адрес Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 112, ет. 2, офис 3 (офис – сграда „Сити”),
срещу Юлия Стефанова Нойкова чрез адвокат
Сашко Лозанов, съдебен адрес Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 168, ет. 2, ап. 48; Радина
Динкова Нойкова чрез адвокат Сашко Лозанов,
съдебен адрес Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
168, ет. 2, ап. 48; Стефка Костадинова Нойкова
чрез адвокат Сашко Лозанов, съдебен адрес Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 168, ет. 2, ап. 48;
Теодора Нойкова Морбах чрез адвокат Теодора
Маринова със съдебен адрес Стара Загора, бул.
Патриарх Евтимий 130, вх. Б, ет. 4, ап. 1, и трето
лице Веселин Димитров Димитров, Стара Загора,
ул. Верен 1, ет. 2, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 001266/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2495/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Универс“ – ЕАД, в ликвидация, чрез
адвокат М. Стамболиева, София, бул. Евлоги Георгиев 41А, ет. 3, ап. 5, срещу Николина Станева
Цекова, Враца, ж.к. Дъбника, бл. 42, вх. Г, ап. 82.
Трето гражданско отделение, 001329/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1379/2007 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Добромир Борисов Даскалов,
Варна, ж.к. Победа, бл. 10, ет. 2, ап. 8, срещу
Многопрофилна болница за активно лечение
„Св. Анна – Варна“ – АД, Варна, бул. Цар Освободител 100.
Трето гражданско отделение, 001706/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 490/2009 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Пламен Иванов Николов, Враца,
ул. Дико Илиев 4А, срещу Параскева Маркова
Атанасова, Враца, ул. Стрежер 10.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004752/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 2149/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Екатерина Траянова Рибарова
със съдебен адрес София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев;
Цветана Николова Рибарова със съдебен адрес
София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 2,
ап. 51, чрез адвокат Пелев; Петър Благоев Видов
със съдебен адрес София, бул. Патриарх Евтимий
21, вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев; Иван
Александров Конев със съдебен адрес София,
бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51,
чрез адвокат Пелев, срещу Жанета Любенова
Богатинова, София, Търговски дом, ет. 1, кантора
106, чрез адвокат Боева; Йордан Христов Богатинов, София, ж.к. Надежда, бл. 146, вх. А, ет. 5,
ап. 13; Десислава Христова Богатинова-Стояниду,
София, Търговски дом, ет. 1, кантора 106, чрез
адвокат Боева; „Тролекс“ – ООД, София, бул.
Ген. Тотлебен 35 – 37.
Четвърто гражданско отделение, 000451/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2405/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Соня Христова Петкова-Димитрова,
София, ул. Иван Асен ІІ № 39, срещу Народно
събрание на Република България, София, пл.
Ал. Батенберг 1.
Четвърто гражданско отделение, 000527/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 825/2008 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Спарки“ – АД, Русе, ул. Розова
долина 1, срещу Емил Тошков Тодоров, Русе, ул.
Борисова 8, ет. 5, чрез адвокат Ралица Барашка.
Четвърто гражданско отделение, 000647/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 729/2008 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Димитър Тодоров Енчев,
Русе, ул. Стефан Стамболов 37; Русанка Антонова
Енчева, Русе, ул. Стефан Стамболов 37, срещу
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе,
ул. Добруджа 6, и трето лице Община Русе, ул.
Свобода 6.
Четвърто гражданско отделение, 000884/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3842/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Тодорка Дечева Милушева, гр.
Нови пазар, ул. Цар Освободител 16, ап. 25, срещу
„Напоителни системи“ – ЕАД, София, бул. Цар
Борис ІІІ, 126; „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Шумен, ул. Петра 1.
Четвърто гражданско отделение, 001424/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 588/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Райчин Георгиев Димитров
със съдебен адрес Варна, ул. Драгоман 25, чрез
адвокат Бъчварова, срещу Пламен А лексиев
Маджуров, София, ул. Иваница Данчева 14А,
адвокат Лисийска; Тонка Иванова Ташева-Димитрова, София, пл. Македония 50, вх. Б, ап. 2,
адвокат Дария Колева.
Четвърто гражданско отделение, 001946/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 720/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Владимиров Касабов
със съдебен адрес София, ул. Владайска 29, ет. 2,
чрез адвокат Венелин Ненов, срещу Златина Вълкова Калудова, София, бул. Арсеналски 49, чрез
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адвокат Костова; Виктория-Кристина Златинова
Калудова – малолетна, действаща чрез законен
представител Златина Калудова, София, ул. Солун
47а, ет. 7, ап. 22Б, адвокат Недялкова, и страна
Дирекция „Социално подпомагане – Красно село“,
София, ул. Ами Буйе 79.
Четвърто гражданско отделение, 000276/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 12/2009 по описа на Камара на ЧСИ, подадена от Мариола Ангелова Гарибова, София, ул.
Лавеле 21, ет. 3, ап. 10, срещу Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1; Камара
на частните съдебни изпълнители, София, ул.
Пиротска 7, ет. 4.
НА 2.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000959/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 886/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Националната агенция за приходите,
Варна, бул. Осми приморски полк 128, срещу
Еленка Василева Парушева, чрез адвокат Доля
Цветанова Пчелинска, Варна, ул. Дрин 28, и трето
лице Ангелина Георгиева Вълчанова, Варна, ул.
Георги Живков 1А, и контролираща страна държавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил
и Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 001086/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 75/2009 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Антон Константинов Константинов,
съдебен адрес Габрово, ул. Успех 1, ет. 3, адвокат
Антоанета Иванова, срещу „МВ Янтра“ – АД,
Габрово, ул. Неофит Рилски 10.
Второ гражданско отделение, 001349/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 938/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Марийка Христова Славова чрез
адвокат Тодор Методиев Стоименов, Варна,
ул. Шипка 21; Милка Христова Евлогиева чрез
адвокат Тодор Методиев Стоименов, Варна, ул.
Шипка 21; Георги Христов Пурналев чрез адвокат
Тодор Методиев Стоименов, Варна, ул. Шипка
21; Василка Димитрова Кьосева чрез адвокат
Тодор Методиев Стоименов, Варна, ул. Шипка
21; Цветана Димитрова Николова чрез адвокат
Тодор Методиев Стоименов, Варна, ул. Шипка
21; Георги Христов Чотров чрез адвокат Тодор
Методиев Стоименов, Варна, ул. Шипка 21, срещу
Димо Атанасов Пурналев, с. Баня, област Бургас;
Димитър Кирилов Попов, с. Баня, област Бургас; Васил Кирилов Попов, гр. Свети Влас, ул.
Русалка 209; Янка Койчева Сотирова, Обзор, ул.
Славянска 49; Мария Койчева Барбова, Обзор,
ул. Княз Борис 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002914/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 812/2005 по описа на Апелативен съд София, подадена от Людмил Христов Янков чрез
адвокат Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 320; Таня Христова Дишмитрова чрез
адвокат Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
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кантора 320; Иван Стойчев Николов чрез адвокат
Т. Кайров, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора
320; Иван Стойчев Николов чрез адвокат Лидия
Станчева, София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, офис
501, срещу „Булавтотранс“ – ЕООД, София, ул.
Самоковско шосе 1.
Трето гражданско отделение, 000269/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
389/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Югозападен университет „Неофит
Рилски“, Благоевград, ул. Иван Михайлов 66,
срещу Мария Борисова Георгиева, Благоевград,
ж.к. Еленово, бл. 155, ет. 4, ап. 14.
Трето гражданско отделение, 001081/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Мария Пенева Иванова, София, ж.к.
Суха река, бл. 95, вх. Г, ет. 1, ап. 2, срещу Теодора
Стефанова Аврамова чрез адвокат М. Гунчева,
Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 4, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 001311/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 642/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Атанас Василев Чобанов, Добрич,
ул. Захари Стоянов 8, вх. А, ап. 7, срещу Марин
Костов Костов, Добрич, ул. Боряна 7, вх. Б, ап. 2;
ЕТ „Лар – Марин Костов“ чрез адвокат Димчо
Димов, Добрич, бул. Добруджа 28, кантора 405.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004594/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4407/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Милко Петров Милушев, гр. Нови
пазар, област Шумен, ул. Цар Освободител 16,
вх. А, ет. 2, ап. 25; „Напоителни системи“ – ЕАД,
София, бул. Цар Борис ІІІ № 136; а) „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Шумен, ул. Петра 1, Шумен.
Четвърто гражданско отделение, 000142/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 302/2005 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Сава Марков Рязков чрез
адвокат Кристиян Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; Марко Илиев Рясков чрез адвокат
Кристиян Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23,
ет. 2; Таня Илиева Ряскова чрез адвокат Кристиян Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2;
Мишел Илиев Рясков чрез адвокат Кристиян
Янев, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; Борис
Николов Рясков чрез адвокат Палазова, София,
ул. Велико Търново 30; Ина Николова Ряскова
чрез адвокат Палазова, София, ул. Велико Търново
30; Ренате Грон Ряскова чрез адвокат Палазова,
София, ул. Велико Търново 30, срещу „Агенция
по дипломатическите имоти в страната“ – ЕООД,
София, ул. Велико Търново 27; Министерство на
външните работи на Република България, София,
ул. Александър Жендов 2.
Четвърто гражданско отделение, 000222/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 265/2008 по описа на Окръжен съд Доб
рич, подадена от Красимир Георгиев Стефанов,
Варна, ж.к. Бриз, м. Свети Никола 500, ап. 1А,
срещу Боряна Димитрова Янкова, Добрич, ул.
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Стоян Михайловски 15, вх. А, ет. 4, ап. 8; Янко
Иванов Янков, Добрич, ул. Стоян Михайловски
15, вх. А, ет. 4, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 000420/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 772/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Елза Славчева Смилянова, София, ж.к.
Младост 2, бл. 234, вх. 5, ап. 11; Неделчо Атанасов
Смилянов, София, ж.к. Младост 2, бл. 234, вх. 5,
ап. 11; Анастасия Славчева Костова, София, ж.к.
Лагера, бл. 44, вх. Б, ап. 84; Иван Любомиров
Костов, София, ж.к. Лагера, бл. 44, вх. Б, ап. 84,
срещу Мирослав Енев Томбов, Перник, ул. Клемент Готвалд, бл. 17, вх. Б, ап. 46.
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. Е3, 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. Св. св. Кирил и Методий 10, и трето лице
Община Казанлък, ул. Розова долина 6.
Четвърто гражданско отделение, 000705/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3079/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Костадин Ангелов Ников, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 517, вх. А, ет. 5, ап. 18,
срещу „Техноекспортстрой“ – ЕАД, София, ул.
Антим І № 11.
Четвърто гражданско отделение, 000978/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 521/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Лиляна Николова Петрова, Варна,
ул. Дж. Баучер, бл. 3, вх. В, ап. 63, срещу „Параходство БМФ“ – АД, Варна, бул. Приморски 1.
Четвърто гражданско отделение, 001702/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 70/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Цоньо Петров Денчев, с. Тепава, област Ловеч; а) Цоньо Петров Денчев чрез адвокат
Цеца Желязкова, Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4,
ап. 418, стая 418, срещу Емил Костадинов Денчев,
Ловеч, ул. Оборище 1, ет. 4, ап. 5; Даниела Бочева
Денчева, Ловеч, ул. Оборище 1, ет. 4, ап. 5.
НА 3.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000548/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1160/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Венка Иванова Еремиева,
Кюстендил, ул. Княз Александър Батенберг 21,
ет. 5, ап. 17, блок „Здравец“, срещу Невена Александрова Милчева-Тахова, София, ул. Борово 57,
бл. 1, вх. А, ап. 6.
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Второ гражданско отделение, 000574/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1487/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Митьо Иванов Караенев, Казанлък, ул.
Тракия 12, вх. В, ап. 28, срещу Община Казанлък,
ул. Розова долина 6; Общинска служба „Земеделие“,
Казанлък, ул. Александър Батенберг 4.
Второ гражданско отделение, 000706/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 656/2006 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Надежда Калчева Димова чрез адвокат Искра Желева, Добрич, ул. 25 септември
56, вх. Б, срещу Станка Недева Пантелеева,
Добрич, ул. Вежен 4; Златка Енева Колева, гр.
Генерал Тошево, ул. Панайот Волов 14; Марин
Енев Маринов, Добрич, ж.к. Балик, бл. 23, вх. Б,
ет. 5, ап. 12; Мария Енева Стоянова, с. Кардам,
област Добрич, ул. Дунав 44; Ангел Енев Димов,
с. Кардам, област Добрич, ул. Бузлуджа 11; Пенка
Василева Кирова, гр. Генерал Тошево, ул. Дунав
7; Петра Парашкевова Трошева, чрез адвокат
Велислав Панайотов Стойков, Добрич, ул. Любен
Каравелов 11, ет. 2, стая 10; Васил Трошев Трошев,
Добрич, ж.к. Дружба, бл. 12, вх. Г, ет. 5, ап. 13;
Атанас Трошев Трошев, чрез адвокат Велислав
Панайотов Стойков, Добрич, ул. Любен Каравелов
11, ет. 2, стая 10; Илия Кръстев Иванов, с. Стожер,
област Добрич, ул. Първи май 7; Иванка Илиева
Лазарова, Добрич, ул. Любен Каравелов 6, вх. В,
ет. 2, ап. 5; Тихомир Иванов Пантелеев, Варна,
ул. Мадара, бл. 28, ет. 1, ап. 4; Тодор Иванов Иванов чрез адвокат Велислав Панайотов Стойков,
Добрич, ул. Любен Каравелов 11, ет. 2, стая 10;
Димитър Илиев Пантелеев, Добрич, ул. Вежен 9;
Йордан Илиев Пантелеев, Добрич, ул. Силистра
53, вх. А, ет. 8, ап. 21; Стоянка Савова Милева,
Добрич, ул. Кирил и Методий 6, вх. А, ет. 2, ап. 8;
Румен Савов Савов, Добрич, ул. Хан Кардам 6;
Василка Иванова Кирчева, Добрич, ул. Витоша 6,
ет. 3, ап. 6; Пантелей Иванов Пантелеев, Добрич,
ул. Вежен 2; Марийка Стоянова Василева, Добрич,
ул. Дора Габе 2, ет. 1, ап. 1; Катерина Стоянова
Илиева, с. Кардам, област Добрич, ул. Червеноармейска 23; Васил Бонев Марков, Шумен, ул. Млада
гвардия 29А; Христо Бонев Марков, Шумен, ул.
Млада гвардия 29; Пенка Георгиева Трошева, с.
Стожер, област Добрич, ул. Тополите 11; Георги
Тодоров Трошев, Добрич, ул. Полк. Калотинов 10,
вх. А, ет. 2, ап. 6; Светлана Тодорова Демирова,
Добрич, ул. Климент Охридски 10; Руска Павлова Коева, с. Стожер, област Добрич, ул. Първи
май 10; Съба Тодорова Атанасова, гр. Генерал
Тошево, ул. Н. Й. Вапцаров 22А; Васил Атанасов
Василев, гр. Генерал Тошево, ул. Н. Й. Вапцаров
22А; Кръстинка Атанасова Димитрова, Добрич,
ж.к. Балик, бл. 33, вх. Б, ет. 7, ап. 14; Димитър
Стефанов Петков, с. Опанец, област Плевен, ул.
Христо Ботев 11; Снежана Димитрова Златковска, гр. Горна Митрополия, област Плевен, ул.
Беласица 2; Стефан Димитров Петков, с. Опанец,
област Плевен, ул. Христо Ботев 11.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001173/2006 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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6/2006 по описа на Нотариална камара – София,
подадена от Министерство на правосъдието,
София; Георги Василев Златев, София, ул. Коста
Лулчев 21А, ет. 3, срещу Нотариална камара на
Република България, София, ул. Пиротска 7.
Трето гражданско отделение, 001174/2006 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2006 по описа на Нотариална камара – София,
подадена от Министерство на правосъдието,
София, ул. Славянска 1; Георги Василев Златев,
София, ул. Коста Лулчев 21А, ет. 3, срещу Нотариална камара на Република България, София,
ул. Пиротска 7.
Трето гражданско отделение, 001438/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Йордан Цветанов Йорданов
чрез адвокат Веселка Коева, Велико Търново,
ул. България 1, срещу Издателска къща „Борба“,
Велико Търново, бул. България 2.
Трето гражданско отделение, 001451/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Стоянка Кънчева Зеленченко, Добрич,
ул. Александър Стамболийски 1, вх. А, ет. 2,
ап. 4, срещу Николинка Божидарова Василева,
Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 8, ап. 38;
Васил Иванов Василев, Добрич, ул. Руен 2, ет. 1,
ап. 3; Кънчо Иванов Василев, Добрич, ул. Руен
2, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 001528/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3952/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кънчо Асенов Тачев чрез адвокат
Снежана Василева, София, ул. Софроний Врачански 66, ап. 1, срещу Министерство на земеделието
и храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000083/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1482/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Тодор Стайков Тодоров чрез адвокат Албена Пейчева, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 71, вх. А, ет. 4, ап. 11, срещу Министерство
на образованието и науката, София, бул. Княз
Дондуков 2А; Професионална гимназия ХХВТ
„Д. И. Менделеев“, Варна, ж.к. Бриз, сп. Почивка.
Четвърто гражданско отделение, 000335/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3689/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Моника Владимирова Владимирова, Перник, ул. Стоян Заимов 6А, срещу
„Агрима“ – АД, София, ул. Постояство 67А.
Четвърто гражданско отделение, 000374/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 660/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Асен Константинов Стоилов, София,
ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 223,
вх. В, ап. 57, срещу Минно-геоложки университет
„Свети Иван Рилски“, София, Студентски град.
Четвърто гражданско отделение, 000483/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3297/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Руска Георгиева Иванова, Со-
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фия, ж.к. Красно село, бл. 223, вх. Г, ет. 6, ап. 104;
„Иновационен център по черна металургия“ – АД,
София, кв. Ботунец.
Четвърто гражданско отделение, 001923/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Митко Станойчев Влахов чрез адвокат
Валентина Попова, съдебен адрес Благоевград,
пл. Македония, ет. 6, стая 11, срещу „Туристическа компания Предел“ – АД, Благоевград, ул.
Васил Левски 56.
Четвърто гражданско отделение, 000496/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
721/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Спас Георгиев Николов, София,
ж.к. Люлин, бл. 302, вх. Г, ет. 2, ап. 8; Василка
Георгиева Николова, София, ж.к. Люлин, бл. 302,
вх. Г, ет. 2, ап. 8, срещу Стоян Георгиев Спасов,
Кюстендил, ул. Христо Смирненски 7.
НА 7.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 005211/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2335/2006 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Никола Фанков Зоицов чрез
адвокат Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки
14, ет. 2, ап. 4; Ванко Иванов Ванков чрез адвокат Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки 14,
ет. 2, ап. 4; Кирил Иванов Зоицов чрез адвокат
Василев, Варна, ул. Авксентий Велешки 14, ет. 2,
ап. 4, срещу Петко Тодоров Петков чрез адвокат
Цотов, Варна, бул. Княз Борис Първи 72, партер, ап. 1; Тодор Петков Тодоров чрез адвокат
Христова, Варна, бул. Владислав Варненчик 86,
бл. 1, ет. 4, ап. 11.
Първо гражданско отделение, 001082/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 370/2008 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Туристическо дружество
„Трапезица – 1902“, Велико Търново, ул. Стефан
Стамболов 79, срещу Община Велико Търново.
Първо гражданско отделение, 001318/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 744/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Елена Василева Тодорова, Варна, ул.
Христо Попович 27, ет. 3, ап. 9; Блага Христова
Кирилова, Варна, ул. Христо Попович 27, ет. 3,
ап. 9; Йорданка Йорданова Иванова чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6А, ет. 1; Тодор Кирилов Георгиев чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6А, ет. 1; Красимира Кирилова Георгиева чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 1; Стойчо Димитров Стоев чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 1; Евгений Панайотов Иванов чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 1, и трето лице Юлияна Николова
Иванова, Варна, ул. Братя Миладинови 10.
Първо гражданско отделение, 001413/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 73/2006 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Здравко Асенов Соколов, Смолян,
ул. Димитър Благоев 38; Недко Севдалинов То-
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палов, Смолян, ул. Димитър Благоев 38; Милка
Недкова Топалова, Смолян, ул. Димитър Благоев
38; Здравка Асенова Соколова, Смолян, ул. Димитър Благоев 38.
Първо гражданско отделение, 001795/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
783/2004 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Община Роман, срещу „Метизи“ – АД,
гр. Роман, област Враца, Индустриална зона.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004703/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 15/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от „Папас олио“ – АД, Ямбол, ул. Обходен път – Запад 61, срещу „Маргарита“ – ЕООД,
Ямбол, ул. Пирин 26; Община Ямбол, ул. Г. С.
Раковски 7; Стоян Димитров Стойков, Ямбол, ул.
Златен рог 7, вх. В, ет. 5, ап. 58; Божидар Стойчев
Стойчев, Ямбол, ул. Д. Благоев, бл. 6, вх. Г, ет. 4,
ап. 6; Митко Стойчев Стойчев, Ямбол, ул. Елена
Янкова 4; Тодорка Панайотова Стойчева, Ямбол,
ул. Д. Благоев, бл. 6, вх. Г, ет. 4, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 004722/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 106/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Веселин Божидаров Колев чрез
адвокат Мариана Симеонова, Плевен, ул. Ресен
8А, срещу Община Плевен, пл. Възраждане 2.
Второ гражданско отделение, 000436/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 310/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Панайот Жеков Панайотов, Варна,
бул. Вл. Варненчик 27, къща, срещу Кръстинка
Янкова Петрова, Варна, бул. Сливница, бл. 77,
ет. 2, ап. 4; Благовест Янков Минков, Варна,
бул. Цар Освободител, бл. 103, вх. Б, ет. 1, ап. 1;
Владо Димитров Петров, Варна, бул. Сливница
77, ет. 2, ап. 4; Ирена Добрева Йорданова, Варна,
бул. Сливница 187, вх. 1, ет. 9, ап. 72.
Второ гражданско отделение, 000477/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1401/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоянка Младенова Илиева чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б,
ет. 3; Мария Георгиева Георгиева чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3;
Кирчо Георгиев Георгиев чрез адвокат Йосиф
Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3; Константин Кирилов Георгиев чрез адвокат Йосиф
Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3, срещу
Иван Христов Георгиев чрез адвокат Бойка
Пенева със съдебен адрес София, бул. Христо
Смирненски 6, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 000545/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2097/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йорданка Кирякова Николова, Варна, кв.
Виница, ул. К. Павлов 37, срещу Руска Стефанова
Михова чрез адвокат Галина Арменчева Цанкова, Варна, ул. Генерал Столипин 27, ет. 1, ап. 1;
Галина Арменчева Цанкова, Варна, ул. Генерал
Столипин 27, ет. 1, ап. 1; Огнян Арменчев Михов
чрез адвокат Галина Арменчева Цанкова, Варна,
ул. Генерал Столипин 27, ет. 1, ап. 1.
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Второ гражданско отделение, 001314/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 446/2009 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Дарина Ангелова Йотова, Враца,
ул. Подбалканска 86, срещу Татяна Ангелова
Борисова, Враца, ул. Подбалканска 86.
Второ гражданско отделение, 000226/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Снежана Георгиева Николова с адрес
за призоваване София, ул. Княз Борис І № 85,
ет. 4, ап. 9, чрез адвокат Анета Илиева срещу
Атанас Любенов Тодоров, София, ж.к. Бъкстон,
бл. 18, вх. В, ет. 7, ап. 53.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000339/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4217/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
София, ул. Цар Симеон 330, срещу Тонка Жечева
Илкова, гр. Костинброд, ул. Детелина 9, вх. Б,
ет. 1, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 000531/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3703/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Петров Василев, София, ж.к.
Овча купел, ул. Буземска 13, вх. А, ет. 6, ап. 14;
Агенция за държавна финансова инспекция,
София, ул. Леге 2.
Трето гражданско отделение, 000810/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1218/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието
и науката, София, бул. Дондуков 2 А, срещу Димитър Добрев Ковачев, гр. Попово, ул. Симеон
Велики 27.
Трето гражданско отделение, 001114/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Миладинка Борисова Харалампиева, Видин,
ж.к. Гео Милев, бл. 13, вх. Д, ап. 100, срещу „Видахим“ – АД, Видин, Южна промишлена зона.
Трето гражданско отделение, 001315/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Татяна Георгиева Кънева, Ямбол, ул. Търговска 34, вх. В, ет. 4, ап. 55, срещу Професионална
гимназия по лека промишленост, екология и
химични технологии, Ямбол, ул. Милин камък 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001357/2009
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 9/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Министерството на отбраната,
София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу Кирил Миланов Торлашки, София, ул. Иван Денкоглу 36, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001363/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 188/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Елка Павлова Загурова със
съдебен адрес Стара Загора, бул. Митрополит
Методи Кусев 33 – адвокат Радослав Алексиев,
срещу Славчо Павлов Монев, Стара Загора, ул.
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Козлодуй 2; 2а) Славчо Павлов Монев – съдебен
адрес Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81а,
ет. 1, чрез адвокат Александър Желязков; Елена
Христова Чакърова чрез адвокат Мария Шопова,
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 10.
Четвърто гражданско отделение, 001421/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1085/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ана Николаева Бойкова-Петрова със
съдебен адрес Карлово, ул. Евстати Гешев 1 – адвокат Светлана Проданова-Каменова, срещу Полина
Николаева Бойкова чрез законен представител
Николина Манолова Манолова, Сопот, ул. Трапето
6, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, и страна Община Карлово.
Четвърто гражданско отделение, 001446/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 897/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Национален център по опазване
на общественото здраве, София, пл. Македония
1, ет. 8, стая 13 – адвокат Иван Сотиров, срещу
Захари Михайлов Запрянов, София, бул. Патриарх
Евтимий 45, ет. 5, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение, 001945/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3/2009 по описа на Нотариална камара на
Република България, подадена от Мая Миткова
Димитрова, София, кв. Редута, ул. Попова шапка
47, ет. 6, ап. 37, срещу Съвета на нотариусите при
Нотариалната камара на Република България,
София, ул. Пиротска 7; министъра на правосъдието, София, ул. Славянска 2.
НА 8.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 003114/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 78/2008 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Дарина Иванова Колева-Рафи
чрез адвокат Николов, Добрич, бул. Добруджа 28,
ет. 1, стая 101; Махмуд Харис Рафи чрез адвокат
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 1, стая
101, срещу Андрей Иванов Колев чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Людмила Александрова Колева
чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Максим Андреев
Колев чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 001032/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 249/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Михаил Маринов Миков чрез адвокат Симеонов, София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1,
кантора 111; Божана Маринова Стоянова чрез
адвокат Симеонов, София, ул. Алабин 33, вх. Б,
ет. 1, кантора 111, срещу Стефан Ташков Станев,
Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 5, вх. В, ет. 7, ап. 21.
Първо гражданско отделение, 001083/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 898/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Мирослава Данаилова Христова
чрез адвокат Лазарова, Варна, ул. Ас. Златаров
3; Дечко Тодоров Иванов чрез адвокат Петров,
Варна, ул. Юджин Скайлер 4.
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Първо гражданско отделение, 001136/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2000/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тодор Христев Атанасов, Асеновград,
ул. Раковски 7, ет. 2, ап. 4; Вили Ангелова Петкова чрез адвокат Дункова, Асеновград, ул. Ради
Овчаров 3, срещу Ангел Костадинов Петков,
Асеновград, ул. Раковски 7, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 001218/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Александрина Иванова Колева чрез
адвокат Моллова, Търговище, ул. Цар Иван
Асен 1, партер; Еленка Радушева Георгиева
чрез адвокат Друмева, Търговище, ул. Лилия 4,
вх. Б, офис 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003861/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 69/2008 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Станю Митев Станев, Русе, кв. Чародейка, бл. 207, вх. Г, ап. 18, срещу Иван Ангелов
Ненов, с. Стражец, област Разград, ул. Беласица
18; Малчо Николов Малчев, Разград, ул. Бели Лом
27, вх. А, ап. 8; Радка Николова Малчева, Разград,
ул. Абритус 17, вх. Б, ап. 51; Ангел Първанов Ангелов, София, кв. Драгалевци 4, ул. 211; Димитър
Първанов Ангелов, с. Дянково, област Разград,
ул. Марица (Чапаев) 6; Калинка Ганева Ангелова,
Разград, ж.к. Васил Левски, вх. А, ап. 15, блок
Янтра; Пенка Ненова Василева, с. Върбак, област
Шумен, ул. Симеон Велики 11; Ангел Цанков
Ангелов, Шумен, ул. Неофит Бозвели 22, вх. А,
ет. 2, ап. 6; Николинка Найденова Великова, гр.
Кубрат, ул. Цар Симеон 41; Милка Костадинова
Йотова, гр. Кубрат, ул. Цар Симеон 41; Славка
Гавраилова Станева, с. Дянково, област Разград,
ул. Гаврил Генов 6; Камелия Антонова Петрова,
Разград, ул. Симеон 1, вх. В, ап. 30, бл. Люлин;
Венелин Петков Великов, София, ж.к. Дружба,
бл. 314А, вх. Б, ап. 44; Найден Иванов Йотов, гр.
Кубрат, ул. Мадара 14, вх. Б; Марчела Иванова
Дечева, гр. Кубрат, ул. Цар Симеон 44; Ненко
Иванов Ангелов, Разград, ж.к. Васил Левски,
бл. 7, вх. А, ет. 5, ап. 15.
Трето гражданско отделение, 000701/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3787/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Българска национална телевизия,
София, ул. Сан Стефано 29, срещу Невяна Генчева
Дончева, София, ул. Плиска 23, вх. Б, ет. 4, ап. 20.
Трето гражданско отделение, 000729/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
748/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христина Александрова Иванова,
София, ж.к. Люлин, бл. 508, вх. В, ет. 4, ап. 77,
срещу Иванка Кръстева Нешева, гр. Клисура,
ул. Козница 2.
Трето гражданско отделение, 001000/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
574/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Градски транспорт“ – ЕООД, Русе, бул. Трети
март 74, срещу Илиана Василева Линкова, Русе,
кв. Дружба 3, ул. Даме Груев 3, вх. Е, ет. 4, ап. 33.
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Трето гражданско отделение, 001379/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 261/2009 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Марияна Петкова Каменова чрез
адвокат Игнат Арсенов, съдебен адрес София,
ул. Проф. Никола Михайлов 6, вх. Б, ет. 1, ап. 11,
срещу „Балкан кейтъринг“ – ООД, чрез адвокат
Магдалена Даракчиева, съдебен адрес София, ул.
Любен Каравелов 68, ет. 3, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 001669/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
54/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от Красимир Георгиев Гочев, Златоград, ул. Ст.
Стамболов 20, срещу „Горубсо – Златоград“ – АД,
Златоград, ул. Ст. Стамболов 2.
Трето гражданско отделение, 001687/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1303/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, София,
ул. Г. С. Раковски 132, срещу Данаил Христов
Гайдарски, Габрово, бул. Столетов 106.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000218/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 220/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от „Многопрофилна болница за активно
лечение – Професор д-р Параскев Стоянов“ – АД,
Ловеч, ул. Съйко Съев 27, срещу Илия Йорданов
Йорданов, Ловеч, ул. Александър Стамболийски
26, бл. Спартак 2, вх. В, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 000264/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2336/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Иванка Петкова Сиромахова,
София, бул. Евлоги Георгиев 75, срещу Върховен
касационен съд на Република България, София,
бул. Витоша 2; Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, и контролираща
страна Софийска апелативна прокуратура, София.
Четвърто гражданско отделение, 000309/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 299/2008 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Чайкафарма висококачествените
лекарства“ – АД, София, район „Изгрев“, бул. Г.
М. Димитров 1, срещу Каролина Петрова Стоянова, Монтана, ул. Граф Игнатиев 46, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 000417/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
557/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Враца, ул. Ал. Стамболийски 2, срещу Елеонора
Атанасова Коцева, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3,
офис 311, чрез адвокат Генова.
Четвърто гражданско отделение, 000519/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1027/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Обществено строителство Агробилд“ – АД, София, ул. Постоянство 67А, срещу
„Технострой“ – АД, София, бул. П. Каравелов 5,
и трето лице „Златен лев Трейдинг“ – ЕООД,
София, ул. Постоянство 67Б.
Четвърто гражданско отделение, 000635/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
656/2008 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
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ново, подадена от Ашкън Мустафа Юлгюп, Русе,
бул. Съединение 17; Мине Юлгюл чрез адвокат
Юлия Данева, Русе, ул. Кирил Старцев 3, срещу
Иван Петков Николов със съдебен адрес София,
бул. Витоша 1А, търговски дом, ет. 2, кантора
223, адвокат Велков; Доцка Петрова Николова
със съдебен адрес София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 2, кантора 223, адвокат Велков.
Четвърто гражданско отделение, 000895/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
398/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Златна Панега Цимент“ – АД, с. Златна
Панега, област Ловеч, ул. Шипка 1, срещу Въло
Петков Вълов, гр. Ябланица, ул. Васил Левски 4.
Четвърто гражданско отделение, 001224/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2910/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Бояна Янкова Боюклиева със
съдебен адрес Пловдив, ул. Четвърти януари 34,
чрез адвокат Петър Тачев срещу Лалка Ганчева Порязова, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53, Дом
„Левски“, партер, чрез адвокат Георги Иванов;
Янко Костов Буюклиев, Пловдив, ул. Енисей 5,
вх. Б, ет. 2, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 001400/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 525/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Чинар 93“ – АД, Асеновград, бул.
България 113, срещу Димитър Василев Апостолов,
Асеновград, ул. Отец Паисий 20.
НА 9.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000930/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 208/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Милчо Янев Костов, София, ул. Крайречна 8а; Бианка Янева Ненова,
Кюстендил, ул. Кирил и Методий 5; Угрин Янев
Костов, гр. Сандански, ул. Плиска 1, срещу Георги Костадинов Деков, с. Дамяница, община
Сандански; Олга Илиева Шопова, с. Дамяница,
община Сандански; Мария Алексиева Андонова,
гр. Сандански, ул. Плиска 4; Никола Алексиев
Стоев, с. Дамяница, община Сандански; Деко
Алексиев Стоев, гр. Сандански, ул. Плиска 4;
Костадин Илиев Деков, София, ж.к. Люлин 2,
бл. 215, ет. 1, ап. 98; Станислав Милчев Деков, София, ж.к. Люлин 4, бл. 424, вх. В, ет. 5,
ап. 55; Юлияна Александрова Стоева, София,
ж.к. Младост, бл. 66, вх. 7, ет. 2, ап. 77; Емил
Александров Стоев, София, ж.к. Гоце Делчев,
ул. Деян Белишки 46, вх. Б, ет. 4, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 001077/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
127/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Димитър Генев Ангелов чрез адвокат
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
81 а, ет. 1; Мария Делева Ангелова чрез адвокат
Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман
81а, ет. 1, срещу Кирил Димитров Кръстев чрез
адвокат Драготинова, Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2; Васил
Костадинов Кръстев чрез адвокат Драготинова,
Стара Загора, ул. Митрополит М. Кусев 31, вх. Г,
ет. 1, ап. 2; Мария Николова Стоянова чрез адвокат Драготинова, Стара Загора, ул. Митрополит
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М. Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2; Димитър Динков
Войнов чрез адвокат Драготинова, Стара Загора,
ул. Митрополит М. Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 001129/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
513/2006 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Стоян Димитров Марев чрез адвокат
Божков и Банковски, София, бул. Витоша 4;
Сийка Василева Букова чрез адвокат Божков и
Банковски, София, бул. Витоша 4; „Атур“ – ЕООД
(л), Смолян, чрез адвокат Марков, Стара Загора,
ул. Захарий Княжески 81А.
Първо гражданско отделение, 001459/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
520/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елисавета Иванова Стоянова, Благоевград, ул. Дъбравска 6, ет. 1, срещу Красимир
Кирилов Иванов чрез адвокат Ангелов, Благоевград, ул. Стефан Стамболов 30; Соня Кирилова
Иванова чрез адвокат Ангелов, Благоевград, ул.
Стефан Стамболов 30; Борис Георгиев Стоянов,
Благоевград, ул. Дъбравска 6, ет. 1; Ивайло Георгиев Стоянов, Благоевград, ул. Дъбравска 6,
ет. 1; Елена Иванова Стоянова, Благоевград, ул.
Дъбравска 6, ет. 1; Наталия Маркова Стоянова,
Благоевград, ул. Дъбравска 6, ет. 1; Яким Иванов
Янакиев, Благоевград, ул. Дъбравска 6, вх. А.
Първо гражданско отделение, 001504/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
811/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитрийка Трендафилова Димитрова чрез адвокат Църцаров, Пазарджик, ул.
Хан Омуртаг 2, срещу Ангел Стоянов Пейчев
чрез адвокат Петков, Пазарджик, ул. Иван Вазов
5, ет. 1, ст. 3.
Първо гражданско отделение, 001560/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1028/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Иван Милев Георгиев чрез адвокат
Лазарова, Варна, ул. Асен Златаров 2; Веска
Янакиева Илиева чрез адвокат Лазарова, Варна,
ул. Асен Златаров 2; Еленка Димитрова Иванова
чрез адвокат Лазарова, Варна, ул. Асен Златаров
2; Сергей Григориев Улянов, Варна, ул. Любен
Каравелов 3, ет. 8, ап. 38; Екатерина Иванова
Улянова, Варна, ул. Любен Каравелов 3, ет. 8,
ап. 38, срещу Даниела Георгиева Христова, Варна,
ул. Струга 35, ет. 10, ап. 28; Ивелина Георгиева
Димитрова, Варна, ул. Струга 35, ет. 10, ап. 28.
Първо гражданско отделение, 001563/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1124/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Митко Методиев Якимов, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 416, вх. Г, ап. 51, срещу
Саша Методиева Старева, София, ул. Димитър
Петков 64, вх. 2, ап. 5; Валентин Борисов Старев, София, ул. Димитър Петков 64, вх. 2, ап. 5;
Мариана Иванова Якимова, София, ул. Любен
Каравелов 26.
Първо гражданско отделение, 001589/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1195/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от държавата чрез Областен управител
на област Пловдив чрез адвокат Стоян Германов,
Пловдив, ул. Опълченска 14, срещу Община Хисаря, ул. Генерал Гурко 14.
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Първо гражданско отделение, 001727/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1708/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Здравка Димова Димитриева-Цукатос
чрез адвокат Смолецов, Варна, ул. Заменхоф 1,
ет. 3, срещу Общинска служба „Земеделие“, Варна,
бул. Осми приморски полк 110; Община Варна,
бул. Осми приморски полк 43.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001137/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
46/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Елена Димитрова Иванова, Несебър, ул. Хр.
Ботев 5А; Янко Димитров Андонов, Несебър, ул.
Раковски 9; Емилия Кузова Русева, Ямбол, ж.к.
Възраждане, бл. 30, вх. В, ет. 3, ап. 40; Недялка
Тодорова Попова, Несебър, ул. Хр. Ботев 5; Теодора
Богословова Василева, Несебър, ул. Хр. Ботев 5,
срещу Златка Василева Велединова чрез адвокат
Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Йорданка
Петрова Баеф, Свищов, ул. Д-р Георги Атанасович
4; Деяна Милчо Баева, София, ж.к. Дружба, бл. 61,
вх. Б, ет. 6, ап. 33; Жан-Мари Милчо Баев, малолотен, представляван от своята майка Йорданка
Петрова Баева, София, ж.к. Дружба, бл. 61, вх. Б,
ет. 6, ап. 33; Микаел Спасич Баев, Франция; Катрин Баев, Франция; Веселин Костов Андонов чрез
адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Коста Андонов Андонов чрез адвокат Маринчев,
Бургас, адвокатска колегия; Роза Костова Андонова чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска
колегия; Елена Георгиева Димитрова чрез адвокат
Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Санда
Иванова Кузова чрез адвокат Маринчев, Бургас,
адвокатска колегия; Златка Янкова Пенчева чрез
адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Иванка Янкова Кузова чрез адвокат Маринчев,
Бургас, адвокатска колегия; Ваня Димитрова
Георгиева чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Надежда Христова Ненова чрез
адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия;
Анка Христова Николова чрез адвокат Маринчев,
Бургас, адвокатска колегия; Калина Христова Стоянова чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска
колегия; Желязко Христов Иванов чрез адвокат
Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Крум Таев
Христов чрез адвокат Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Никола Стоянов Йовов чрез адвокат
Маринчев, Бургас, адвокатска колегия; Теодора
Богословова Василева, Несебър, ул. Хр. Ботев 5;
Георги Димитров Кузов, Поморие, ул. Отец Паисий
7; Веселин Костов Андонов, Поморие, ул. Отец
Паисий 7; Андрей Андонов Андонов, Поморие,
ул. Отец Паисий 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000421/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 419/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Васил Михайлов Василев, Варна, ул.
Фредерик Кюри 7, вх. А, ет. 5; Михаил Любчев
Василев, Варна, ул. Фредерик Кюри 7, вх. А, ет. 5,
срещу Николай Ивайлов Григоров чрез адвокат П.
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4;
Живка Митева Василева, Варна, ул. Фредерик
Кюри 7, вх. А, ет. 5, ап. 19.
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Трето гражданско отделение, 000500/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
902/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Трайчо Емилов Михайлов, Пловдив,
бул. Александър Стамболийски 4, срещу Трайчо
Илиев Гецов, Пловдив, ул. Ручей 5.
Трето гражданско отделение, 001069/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Метал – комплект 97“ – ЕООД, чрез
адвокат А. Новков, София, ул. Парчевич 31, ет. 1,
офис 4; Цончо Димитров Колев чрез адвокат
Герджикова, Шумен, пл. Освобождение 1, офис
102, срещу Кадир Ангелов Райчев, с. Ловчанци,
община Добрич, ул. Трета 6; ЕТ Николай Йовев
Илиев с фирма „Йовев – 52“, Добрич, ж.к. Балчик,
бл. 25, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 001161/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1161/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Елена Сашева Митева лично и като
законен представител на малолетните деца Анка
Стефанова Йорданова и Наско Стефанов Йорданов, София, ул. Алабин 29, ет. 2, кантора 11,
чрез адвокат Щ. Щерев; Йордан Асенов Велев
чрез адвокат Щ. Щерев, София, ул. Алабин 29,
ет. 2, кантора 11; Катя Александрова Велева чрез
адвокат Щ. Щерев, София, ул. Алабин 29, ет. 2,
кантора 11, срещу „Недев“ – ООД, чрез управителя Делян Недев, Стара Загора, ул. Христина
Морфова 2, вх. 5, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 001336/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 421/2009 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 Павел Станьов Кехайов
чрез адвокат Ася Иванова, Пирдоп, бул. Цар
Освободител 65.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000736/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2556/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Луиза Иванова Димова-Стоянова,
съдебен адрес София, ул. Христо Белчев 2, ет. 3,
офис 17, адвокат Ренета Станчева, САК, срещу
Владимир Иванов Димов, съдебен адрес София,
ул. Димитър Атанасов 15, ет. 4, ап. 9, адвокат
Даниела Ботева Минчева, САК.
Четвърто гражданско отделение, 000825/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 904/2008 по описа на Окръжен съд София,
подадена от Венета Петрова Виденова, гр. Годеч,
ул. Ал. Стамболийски 9, вх. А, ет. 2, ап. 19; а)
Венета Петрова Виденова чрез адвокат Васил
Иванов, гр. Костинброд, област София, ул. Охрид 9; Христо Борисов Димитров чрез адвокат
Румяна Сидерова, София, Търговски дом, бул.
Витоша 1А, вх. Е, ет. 4, кантора 401, срещу
Еленка Георгиева Бетова чрез адвокат Румяна
Сидерова, София, Търговски дом, бул. Витоша
1А, вх. Е, ет. 4, кантора 401; а) Еленка Георгиева
Бетова, гр. Годеч, Софийска област, кв. Молак;
Елка Борисова Тодорова чрез адвокат Румяна
Сидерова, София, Търговски дом, бул. Витоша
1А, вх. Е, ет. 4, кантора 401.
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Четвърто гражданско отделение, 000856/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Цанг Ценг чрез адвокат Светослав
Любомиров Танчовски, САК, София, ул. Цветан
Минков 9, ет. 3, срещу Диана Петрова Тодорова
чрез особен представител Анна Йорданова Петрова, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 001025/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1031/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Обредни дейности“ – ЕООД,
Велико Търново, пл. Майка България 2, срещу
Радка Кръстева Христова чрез адвокат Йордан
Георгиев Минчев, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39; Пламена Христова Борисова чрез
адвокат Йордан Георгиев Минчев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39; Антоанета Христова
Енчева чрез адвокат Йордан Георгиев Минчев,
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39.
Четвърто гражданско отделение, 001128/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 31/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от ЕТ Атанас Георгиев Пейков с фирма
„Пейков – Атанас Пейков“ чрез адвокат Юрий
Борисов Манолов, Хасково, ул. Христо Ботев 1,
офис 404; а) ЕТ Атанас Георгиев Пейков с фирма
„Пейков – Атанас Пейков“, Димитровград, ул. Цар
Борис І № 5, ет. 4, стая 19 и 20 (сгр. на АПК),
срещу Георги Вълчев Георгиев, с. Узунджово,
област Хасково, ул. Ангел войвода 12.
Четвърто гражданско отделение, 001767/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3630/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ескос“ – АД, София, ул. Неделчо
Бончев 6; а) „Ескос“ – АД, чрез адводат Пламен
Желев, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136Б, ет. 1,
срещу Лилия Фидосова Томова чрез адвокат
Стефка Димитрова Георгиева, София, бул. Ал.
Стамболийски 22, вх. А, ет. 2.
НА 10.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000661/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 681/2008 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството по
пълномощие от областен управител – Русе, пл.
Свобода 6, срещу Стефан Рачев Пенев, Русе, ул.
Цар Самуил 12а.
Първо гражданско отделение, 000759/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1162/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Димитър Петров Лозанов чрез
адвокат Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 1,
срещу ОСЗГ „Овча купел“, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 136В; Столична община, район „Витоша“,
София, ул. Слънце 2.
Първо гражданско отделение, 000787/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
975/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пламен Николов Мечконив чрез адвокат
Вергилова, София, ул. Алабин 50А, вх. А, ет. 3,
офис 17, срещу „Автотранс – Средец“ – ООД,
София, ул. Христо Белчев 18, ет. 5.
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Първо гражданско отделение, 000850/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1929/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тотю Николов Вълчев чрез адвокат
Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Васил
Димитров Кинов чрез адвокат Павлова, София,
ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Емил Димитров Кинов
чрез адвокат Павлова, София, ул. Хан Аспарух
18, ет. 2; Стоян Николов Георгиев чрез адвокат
Павлова, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2; Евдокия Иванова Вълчева чрез адвокат Павлова,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2, срещу Милена Атанасова Райчева чрез адвокат Стайкова,
София, ул. Мизия 23, ет. 4; Александър Александров Райчев чрез адвокат Абаджиев, София,
ул. Алабин 33; Румяна Александрова Райчева
чрез адвокат Абаджиев, София, ул. Алабин 33;
Васил Тотев Вълчев, София, ул. Струга 34 – 50,
вх. Б, и трето лице Столична община, София,
ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение
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 9.
Второ гражданско отделение, 000330/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 298/2008 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Недялко Вълев Делчев, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 72 А, срещу Община
Димитровград, бул. Г. С. Раковски 15.
Второ гражданско отделение, 000633/2009
по описа на второ гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2112/2008 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Ангел Василев Тодоров,
Асеновград, ул. Хаджи Димитър 2, срещу Алекса
Запрянов Хаджиатанасов, Асеновград, ул. Хаджи
Димитър 2; Христозка Петкова Хаджиатанасова,
Асеновград, ул. Хаджи Димитър 2; Димитър
Илиев Ангелов, Асеновград, ул. Хаджи Димитър
2; Стоянка Адамова Ангелова, Асеновград, ул.
Хаджи Димитър 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001411/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
74/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Петранка Стоянова Димитрова чрез
адвокат Светлана Нейкова, София, ул. 20 април
19, срещу Михаил Вълчев Михайлов чрез адвокат
Иван Минков, София, бул. Христо Смирненски
14; „Специализирана акушеро-гинекологична
болница за активно лечение „Ескулап“ – ООД,
Бургас, ул. Шар планина 38.
Трето гражданско отделение, 001538/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 199/2009 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от СОУ „Васил Левски“, Шумен, ул.
Дедеагач 24, срещу Теодосий Мирчев Мирчев,
Шумен, ул. Марица 14, бл. 1, ап. 17.
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Трето гражданско отделение, 000214/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Елена Николова Червенячка, гр.
Бобов дол, кв. Южен, бл. 74, вх. А, ап. 1, срещу
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил, ул. Цар Освободител 15.
Трето гражданско отделение, 000227/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 283/2009 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Кемал Джемалов Ибрахимов чрез
адвокат Галина Маринова, гр. Вълчи дол, област
Варна, ул. Ал. Стамболийски 31, срещу Община
Разград и страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000046/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 161/2008 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Антон Константинов Константинов
чрез адвокат Антоанета Иванова, съдебен адрес
Габрово, ул. Успех 1, ет. 3, срещу ЕТ Ради Манев
Минев с фирма „Ронд – Ради Минев“, Габрово,
чрез адвокат Диана Павлова, съдебен адрес
Габрово, пл. Възраждане 5, ет. 3, стая 9.
Четвърто гражданско отделение, 000064/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 666/2008 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Рудник „Трояново – 1“, с.
Трояново, клон на „Мини „Марица-изток“ – ЕАД,
Раднево, бул. Георги Димитров 13, срещу Диньо
Тенев Станчев, с. Боздуганово, община Раднево.
Четвърто гражданско отделение, 000116/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
405/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Булмек – 93“ – ООД, София, чрез адвокат
Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий
2, вх. 1, ет. 1, срещу „В. С. Лозенец“ – ЕООД,
Сливен, ул. Братя Миладинови 6, вх. Б, ап. 2 ;
Димитър Иванов Калайджиев с фирма ЕТ „Димитър Иванов“ чрез адвокат Ангелова, съдебен
адрес Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 000171/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1555/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Антон Видинов Величков чрез
адвокат Жаклина Сотирова, София, бул. Патриарх Евтимий 27, ет. 5, ап. 12, срещу Цветанка
Свиленова Андреева, София, кв. Волуяк гарата,
ул. Шипка 5; Цветанка Сашова Стоянова, гр.
Брезник, ул. Строител 11.
Четвърто гражданско отделение, 000206/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Стефанов Момчев чрез адвокат
Невена Личева, София, ул. Цар Асен 25, срещу
Министерство на външните работи, София, ул.
Александър Жендов 2.
Четвърто гражданско отделение, 000650/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 610/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Антоанета Василева Йовкова чрез
адвокат Венета Русева, съдебен адрес Смолян,
бул. България 3, ет. 1, офис 126, срещу Основно
училище „Стою Шишков“, Смолян.
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Четвърто гражданско отделение, 001774/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
411/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Никола Борисов Ганев, Пазарджик, ул.
Чавдар войвода 31, ет. 2, срещу Пенка Димитрова
Ганева, Пазарджик, ул. Чавдар войвода 31, ет. 2.
НА 14.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000314/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1712/2006 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Димитър Георгиев Димитров чрез
адвокат Златева, Варна, бул. Мария-Луиза 33,
срещу Петър Великов Георгиев чрез адвокат Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А,
ет. 6, ап. 15; Деспина Петрова Великова чрез
адвокат Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий
45, вх. А, ет. 6, ап. 15; Вълко Петров Великов
чрез адвокат Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15; Паунка Панайотова
Методиева, Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 22, вх. 9, ап. 84.
Първо гражданско отделение, 000669/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2028/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Екатерина Панайотова Кирилова
чрез адвокат Бенатов, София, ул. Цар Асен 25,
срещу Орлин Георгиев Константинов чрез адвокат
Браткова, София, ул. Алабин 33, вх. А, кантора
326, и трето лице Петър Йовчев Табаков, София,
ул. Брегалница 36 – 40, ет. 4; Мария Трифонова
Трачева, София, ул. Брегалница 36 – 40, ет. 4;
Павел Димитров Вълчев, София, ж.к. Люлин,
бл. 612, вх. Б, ап. 31; Илияна Страхилова Вълчева,
София, ж.к. Люлин, бл. 612, вх. Б, ап. 31.
Първо гражданско отделение, 000807/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
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.
Първо гражданско отделение, 003218/2008
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 48/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Красимир Кирилов Киров чрез адвокат Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 38, срещу Ирина Василева Стоянова
чрез адвокат Николай Кожухаров, Бургас, ул.
Шейново 9, вх. А, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 000940/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
59/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Петър Петров Матев чрез адвокат
Стефан Тодоров, Габрово, ул. Св. св. Кирил и
Методий 24, ет. 3, ап. 7, срещу Кирил Димитров
Кръстев чрез адвокат Пенка Драготинова, Стара
Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31, вх. Г,
ет. 1, ап. 2; Васил Костадинов Кръстев чрез
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адвокат Пенка Драготинова, Стара Загора, бул.
Митрополит Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2;
Мария Николова Стоянова чрез адвокат Пенка
Драготинова, Стара Загора, бул. Митрополит
Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 2; Димитър
Динков Войнов чрез адвокат Пенка Драготинова,
Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31,
вх. Г, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 001094/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1232/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Общинска служба по
земеделие, гр. Стражица, ул. Михаил Друмев 10,
срещу Дочка Йорданова Върбанова чрез адвокат
Петрова, Велико Търново, бул. България 2, ет. 3,
офис 3; Николай Йорданов Николов чрез адвокат Петрова, Велико Търново, бул. България 2,
ет. 3, офис 3; Петър Дончев Василев чрез адвокат
Петрова, Велико Търново, бул. България 2, ет. 3,
офис 3; Община Стражица, гр. Стражица.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 002328/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4237/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Емил-Юли Емилов Рашев чрез
адвокат Д. Стефанов със съдебен адрес София,
бул. Цар Освободител 8; Лучиана Рашкова Симеонова чрез адвокат Д. Стефанов със съдебен
адрес, София, бул. Цар Освободител 8, срещу
„Българска фотография“ – АД, чрез адвокат Стефан Павлов, София, бул. Христо Смирненски 32.
Второ гражданско отделение, 004764/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 63/2008 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Георги Николов Георгиев, Монтана,
ул. Неофит Бозвели 65, срещу Валерия Маринова
Спасова чрез адвокат Радина П. Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, к. 116; Павлинка
Маринова Атанасова чрез адвокат Радина П. Йорданова, София, ул. Алабин 33, вх. Б, ет. 1, к. 116.
Второ гражданско отделение, 000699/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2376/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Евгения Христоскова Запрянова чрез
адвокат Антоанета Павлова със съдебен адрес
Асеновград, ул. Изложение 2; Недялка Христоскова Петкова чрез адвокат Антоанета Павлова
със съдебен адрес Асеновград, ул. Изложение 2,
срещу Дона Лазарова Христоскова чрез адвокат
Милена Терзиева, Пловдив, бул. 6 септември 173,
ет. 4; Бона Павлова Христоскова чрез адвокат
Антоанета Павлова със съдебен адрес Асеновград,
ул. Изложение 2.
Второ гражданско отделение, 001296/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 299/2009 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Трифон Николов Михалев
чрез адвокат Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван
Вазов 3, срещу Николай Веселинов Паунски чрез
адвокат Ваня Андреева, Казанлък, ул. Славейков
5; Стефан Веселинов Паунски чрез адвокат Ваня
Андреева, Казанлък, ул. Славейков 5; Димитър
Стоянов Георгиев, Казанлък, ул. Искра 18.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000563/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
376/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Иван Антонов Иванов, гр. Брусарци, ул.
Пролет 6, срещу ЕТ Илия Трендафилов Йорданов
с фирма „Фанти Г Илия Йорданов“, Видин, ж.к.
Христо Ботев, бл. 5, вх. Б, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 000587/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
769/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Донка Колева Бузмова чрез адвокат
Милен Христов със съдебен адрес Стара Загора,
ул. Захарий Княжески 71, ет. 2, офис 14, срещу ЕТ
Тинка Георгиева Илчева с фирма „Реге – Тинка
Илчева“ чрез адвокат Юлия Йорданова със съдебен адрес Стара Загора, ул. Митрополит Методи
Кусев 38, партер.
Трето гражданско отделение, 001334/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3588/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Аргилова Александър, София,
ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 – адвокат
Пенка Копринкова, срещу Иван Петков Войновски, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 142, вх. Б,
ет. 7, ап. 45; Светла Петкова Игнатова, София,
ж.к. Младост 1, бл. 75, вх. 6, ет. 5, ап. 133.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001763/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 47/2007 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Стоян Иванов Стоянов чрез адвокат Тихомир Янчев, Варна, ул. Велико Христов
37, ет. 1, ап. 2, срещу Иванка Владева Мирчева
чрез адвокат Веселина Стоянова, Варна, бул.
Сливница (Г. Димитров) 114; Стелияна Владева
Енева, Варна, ул. Марин Дринов 41, ет. 2, ап. 5,
сем. Грудкови; Карамфилка Иванова Овчарова
чрез адвокат Нели Спасова Павлова, Варна,
бул. Вл. Варненчик 86, ет. 4, ап. 11; Иванка
Владева Мирчева чрез адвокат Веселина Стоянова, Варна, бул. Сливница (Г. Димитров) 114;
Стелияна Владева Енева чрез адвокат Стилиян
Косев, Варна, бул. Вл. Варненчик 106, офис 6,
АК „Веда”; 3а) Стелияна Владева Енева, Варна,
ул. Марин Дринов 41, ет. 2, ап. 5, сем. Грудкови;
Карамфилка Иванова Овчарова чрез адвокат
Нели Спасова Павлова, Варна, бул. Вл. Варненчик 86, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 001317/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 736/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Веселин Атанасов Филипов, Пловдив,
ул. Добрич 1, срещу Станимира Ботева Филипова
(Паничарска), Пловдив, ул. Ст. Веркович 3, ет. 4,
офис 3 – адвокат Даниела Елдърова.
Четвърто гражданско отделение, 001473/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
651/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Любка Цветкова Китова чрез служебен
адвокат Кирил Антонов Алексиев, София, бул.
Витоша 1А, ТД ет. 4, кантора 412; Ива Иванова
Китова чрез майка є и законен представител
Мануела Китова чрез адвокат Профиров и адвокат Белкова, София, ул. Пиротска 9, ет. 3, срещу
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Велин Иванов Китов, действащ като ЕТ „Мултимексинвест – Велин Китов“, чрез адвокат Георги
Митрев, София, бул. Христо Ботев 12; Даниела
Георгиева Дамянова чрез адвокат Балев, София,
ул. Родопски извор 42Б, и контролираща страна
Агенция „Социално подпомагане“ – Дирекция
за социално подпомагане „Лозенец“, София, ул.
Димитър Хаджикоцев 80.
Четвърто гражданско отделение, 001474/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1337/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Михаил Христов Алексиев, Пловдив,
ул. Ген. Данаил Николаев 109, ет. 8, ап. 24, срещу
Районна здравноосигурителна каса – Пловдив,
ул. Христо Чернопеев 14.
Четвърто гражданско отделение, 001541/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Георги Илиев Самарджиев, с.
Сатовча, област Благоевград, ул. Букет 5, срещу
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Долен, област
Благоевград.
Четвърто гражданско отделение, 001717/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 186/2009 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от „Търговска лига – Национален аптечен център“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1,
срещу Илиян Друмев Драгомиров, Разград, ул.
Г. С. Раковски 18, вх. А, ет. 2, ап. 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 0 0 0733/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1322/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Лаудис интернационал“ – ООД, с
управител Цветан Николов Геров, София, ул.
Цветна градина 1, вх. Б, ет. 3, ап. 26; „Лаудис
интернационал“ – ООД, с управител Цветан
Николов Геров, чрез адвокат Бистра Спасова,
София, ул. Климент Охридски 4, ет. 3, срещу
„Нико – 88“ – ЕООД, с управител Пламен Николов, Варна, бул. Осми приморски полк 78, ап. 31;
„Нико – 88“ – ЕООД, с управител Пламен Николов, чрез адвокат Златомир Орсов, София, бул.
Патриарх Евтимий 22, ап. 3; ЕТ Пламен Николов
Чернев с фирма „Нико – 88 – Пламен Чернев“,
гр. Долни чифлик, ул. Люлин 11, и трето лице
ЕТ Борислав Миланов Котев с фирма „Миланов – Комерс – Борислав Миланов“ чрез адвокат
Пламен Макавеев, София, ул. Граф Игнатиев 15,
ет. 2, ап. 15; Веселин Спасов Кирилов, Варна, ул.
Момина сълза 2, ет. 2, ап. 4; Снежана Костова
Кирилова, Варна, ул. Момина сълза 2, ет. 2, ап. 4.
Първо търговско отделение, 000808/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от ЕТ Тихомир Бочев Бочев с фирма „Виктория –
Тихомир Бочев“, Ловеч, ж.к. Младост, бл. 307,
вх. Г, ет. 5, ап. 17; ЕТ Тихомир Бочев Бочев с
фирма „Виктория – Тихомир Бочев“ чрез адвокат
Христо Нанков, Ловеч, ул Търговска 29, срещу
Добрин Иванов Делчев, Хасково, ж.к. Орфей,
бл. 25, вх. В, ет. 3.
Първо търговско отделение, 0 0 0911/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 237/2009 по описа на Окръжен съд Шумен,
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подадена от Милко Йорданов Чамурлийски, Шумен, ул. Добруджа 21, вх. 4, ет. 6, ап. 83; Милко
Йорданов Чаму рлийски чрез адвокат Галин
Терзийски, Шумен, адвокатски колектив, срещу
„Кодена“ – ООД, София, с управител Петър
Евтимов Пейчев чрез адвокат Снежка Иванова,
Шумен, адвокатски колектив.
Първо търговско отделение, 000943/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Надя Христова Малакова, Казанлък,
ул. Розова 11, срещу Мехмед Ахмед Крал чрез
адвокат Елка Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 000985/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1925/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитрий Владимирович Лукашин,
София, ж.к. Лагера, бл. 36, вх. 1, 7ет. 9, ап. 69;
Димитрий Владимирович Лукашин чрез служебен
защитник адвокат Елка Пороминска, София, бул.
Витоша 1А, ет. 4, кантора 446, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – АД, София, ул. Г. Бенковски 3;
„ЛД Електроникс“ – ООД, София, ж.к. Красно
село, ул. Добруджански край 1, вх. В, ет. 2.
НА 15.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 004323/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 736/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Антон Валентинов Георгиев чрез
адвокат Паунов, София, Търговски дом, кантора
221, срещу Евдокия Драгомирова Попгеоргиева
чрез адвокат Боева, София, Търговски дом, ст.
106; Данаил Валентинов Попгеоргиев, София,
ул. Емануил Попдимитров 1, вх. А, ет. 4, ап. 20.
Първо гражданско отделение, 005317/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 751/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Трендафилов Шарков чрез
адвокат Марков, Пловдив, ул. Антим І № 11,
срещу Магдалена Любчева Попова чрез адвокат
Георгиев, Пловдив, бул. Шести септември 173,
ет. 4; Камен Николов Попов чрез адвокат Георгиев, Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000368/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Славо Калинов Кашеров чрез адвокат
Маргаритова, Смолян, бул. България 3, ет. 1, офис
120, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“,
Смолян, бул. България 12; Държавно лесничейство – Пампорово; Държавно лесничейство – с.
Широка лъка, област Смолян; Регионално управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2;
Община Смолян, бул. България 12.
Първо гражданско отделение, 001201/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 63/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Любен Иванов Тодоров чрез адвокат
Иванова, Плевен, ул. Ресен 4 А, ет. 1, срещу Виолин Валентинов Стоянов чрез адвокат Кръстев,
Плевен, ул. Ресен 8.
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Първо гражданско отделение, 001259/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Елена Тодорова Киртикова-Бонева чрез
адвокат Златев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 2, ст. 12, срещу Климент Аспарухов Темчев чрез
адвокат Пешева, Пловдив, ул. Петко Каравелов
30, ет. 2; Мария Илинова Темчева чрез адвокат
Пешева, Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 001325/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Костадин Спасов Георгиев чрез адвокат
Костова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, срещу
Костадин Рангелов Костадинов чрез адвокат Батаклиева, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4; Иванка
Рангелова Костадинова чрез адвокат Батаклиева,
Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4; Василка Рангелова
Костадинова чрез адвокат Батаклиева, Пловдив,
ул. Братя Пулиеви 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002272/2008 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 372/2006 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Министерството на отбраната, София,
ул. Дякон Игнатий 3, срещу Тодорка Георгиева
Куклева, Смолян, ул. Хан Аспарух 15, бл. 4,
вх. В, ап. 10, и Смолян, ул. Орлица 5; Костадин
Петков Куклев със съдебен адрес Смолян, ул.
Хан Аспарух 15, бл. 4, вх. В, ап. 10, и Смолян,
ул. Орлица 5; Тодорка Георгиева Куклева; Тодор
Петков Куклев, съдебен адрес Смолян, ул. Хан
Аспарух 15, бл. 4, вх. В, ап. 10, и Смолян, ул. Орлица 5; Мария Костадинова Консулова, съдебен
адрес Смолян, ул. Хан Аспарух 15, бл. 4, вх. В,
ап. 10, и Смолян, ул. Орлица 5.
Трето гражданско отделение, 001217/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3856/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сашка Григорова Кокова, София,
район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 142,
вх. В, ет. 1, ап. 51; Витанка Младенова Чибова,
София, ул. Алабин 52, ет. 2, адвокат Светослав
Танчовски; Симеонка Младенова Петрова, София,
ул. Алабин 52, ет. 2, адвокат Светослав Танчовски;
Мариана Николаева Петрова, София, ул. Алабин
52, ет. 2, адвокат Светослав Танчовски; Гергана
Николаева Найденова, София, ул. Алабин 52, ет. 2,
адвокат Светослав Танчовски; Стойна Младенова Толева, София, ул. Алабин 52, ет. 2, адвокат
Светослав Танчовски; Пенка Младенова Тонева,
София, ул. Алабин 52, ет. 2, адвокат Светослав
Танчовски; Димитър Борисов Атанасов чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул. Алабин 52,
ет. 2; Милена Димитрова Стефанова чрез адвокат Светослав Танчовски, София, ул. Алабин 52,
ет. 2; Боряна Димитрова Борисова чрез адвокат
Светослав Танчовски, София, ул. Алабин 52, ет. 2,
срещу Йорданка Кирилова Асарджиева, София,
ж.к. Младост 3, бл. 307, вх. 8, ап. 52; Константин
Илиев Бакърджиев, София, ул. Киевска 36; Александър Илиев Бакърджиев, София, ул. Бряст 7,
ет. 3; Никола Илиев Бакърджиев, София, ул. Цар
Асен 2, ет. 1, адвокат Паунова; Любе Ангелов
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Спасов, София, ж.к. Красно село, бл. 208, вх. 3,
ет. 6, ап. 34; Любен Ангелов Спасов, София, ул.
Добротич 9; Пламен Стоев Вецов, София, кв. Гевгелийски, бл. 4, вх. Б, ет. 6, ап. 34; Росица Стоева
Вецова, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 134,
ет. 2; Ангел Кирилов Ангелов, София, ул. Ангелов
връх 17; Людмил Цветанов Ангелов, София, ж.к.
Обеля 2, бл. 257, вх. Г, ет. 7, ап. 90; Илия Андреев
Андреев, София, кв. Филиповци, ул. Поручик
Хранов 6; Цветанка Андреева Борисова, София,
ж.к. Суха река, бл. 19, вх. А, ет. 14, ап. 81.
Трето гражданско отделение, 000132/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1165/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни
връх 43, ет. 9, офис 9, срещу Теодора Мирчева
Иванова чрез адвокат Иван Сотиров, София, бул.
Македония 1, ет. 8.
Трето гражданско отделение, 000094/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2168/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Националния осигурителен институт,
София, бул. Александър Стамболийски 62 – 64;
Териториално поделение на НОИ – София област,
София, бул. Александър Стамболийска 48, срещу Бранимир Иванов Митин, София, бул. Княз
Дондуков 34, вх. В, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 001060/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Окръжна следствена
служба, Плевен; Йордан Димитров Ангелов чрез
адвокат Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка
3, вх. А, ет. 3, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 001249/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6/2009 по описа на Камарата на частните
съдебни изпълнители, подадена от частен съдебен
изпълнител Росен Росенов Сираков, Кърджали,
Търговско-развлекателен комплекс „Орфей“, офис
39, срещу Дициплинарната комисия на Камарата
на частните съдебни изпълнители на Република
България, София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 001758/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена от Красимира Денчева Желева чрез адвокат
Димитър Манджуров, съдебен адрес Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 9Б, ет. 1, ап. 18;
Камелия Желева Желева действаща лично и със
съгласието на своята майка Красимира Денчева
Желева и чрез адвокат Димитър Манджуров,
съдебен адрес Стара Загора, бул. Митрополит
М. Кусев 9Б, ет. 1, ап. 18, срещу Петко Михалев
Георгиев, с. Маджерито, област Стара Загора.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000982/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1414/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенцията за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52 А,
срещу „Ремонтно-възстановително предприятие
Кьоне“ – АД, София, кв. Илиянци, ул. Кирил
Благоев 14.
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Второ търговско отделение, 000474/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
673/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Томакс – 75“ – ЕООД, Пловдив, ул.
Варна 35, срещу Климент Аспарухов Темчев чрез
адвокат Мариана Пешева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 30, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000169/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
412/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Изоламат“ – АД, Варна, предсталявано
от изп. директор Владислав Николаев Калбуров
чрез адвокат Георги Събев Събев, София, ул.
Парчевич 42, ет. 2, срещу Националната агенция
за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52;
Янко Николов Стоянов – синдик на „Изоламат“ – АД, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев/Ж.
Кар 7, ет. 3, офис 1.
НА 15.VІ.2010 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000649/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Иван Кирилов Петков чрез адвокат
Йордан Цветанов Йорданов с адрес Павликени, пл.
Свобода 24; Гергина Генова Петкова чрез адвокат
Йордан Цветанов Йорданов с адрес Павликени, пл.
Свобода 24, срещу ЗК „Български имоти“ – АД,
София, район „Триадица“, ул. Балша, бл. 8.
Второ търговско отделение, 000698/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Даниела Андонова Ранчева чрез адвокат Димитър Димитров с адрес, Кюстендил, ул.
Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу ЕТ Таня Христова
Миразчийска с фирма „Таня Миразчийска“ чрез
адвокат Любомир Стоилков с адрес Кюстендил,
пл. Демокрация 1, ет. 4, стая 10.
Второ търговско отделение, 000708/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Габриела Василева Стефанова, със
съгласието на Галя Димитрова Стоянова като
майка и законен представител чрез адвокат Кирил
Илиев Николов с адрес София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу ЗК „Български имоти“ – АД,
София, ул. Балша, бл. 8.
Второ търговско отделение, 000988/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Матей Георгиев Дулев чрез адвокат
Константин Брусев със съдебен адрес Пловдив, ул.
Брегалница 2; Стефан Иванов Иванов чрез адвокат
Константин Брусев със съдебен адрес Пловдив,
ул. Брегалница 2, срещу „Лем инвест“ – ЕООД,
чрез адвокат Петър Симов Ников със съдебен
адрес Пловдив, ул. Четвърти януари 34; „Дик
холд“ – ООД, Пловдив, ул. Драган Цанков 35.
Второ търговско отделение, 001063/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
963/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Благой Атанасов Веселинов чрез
адвокат Румяна Желязова с адрес София, ул.
Ангел Кънчев 25, ет. 2, срещу ЗАД „ДЗИ“, София,
бул. Цар Освободител 6.
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НА 16.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 002317/2008 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
679/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тодорка Димитрова Папазова чрез
адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Донка Александрова Папазова
чрез адвокат Ир. Молерова, София, ул. Граф
Игнатиев 45, ет. 1; Богдана Ботева Караиванова
чрез адвокат Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез
адвокат Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45,
ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез адвокат
Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1,
срещу „Севт“ – АД, чрез адвокат Румяна Бечева,
Казанлък, ул. Ген. Гурко 54, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 001053/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
598/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Емил Георгиев Михалков, Сапарева баня, ул. Германея 19, срещу Асен Георгиев
Ранчов, Сапарева баня, ул. Мусала 2; Теменужка
Симеонова Ранчова, Сапарева баня, ул. Мусала
2; Георги Йорданов Ранчов, Сапарева баня, ул.
Мусала 2; Валентин Йорданов Ранчов, Сапарева
баня, ул. Мусала 2.
Първо гражданско отделение, 001112/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 742/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Община Неделино, ул. Ал. Стамболийски 104, срещу Розен Антов Карафезиев чрез
адвокат Хаджииванов, Смолян, бул. България 3,
хотел „Смолян“, ет. 1, ст. 128.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001151/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1101/2006 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Мария Стоянова Илиева чрез
адвокат Андрей Терзийски, София, бул. Васил
Левски 69; Маргарита Любомирова Ламбова чрез
адвокат Андрей Терзийски, София, бул. Васил
Левски 69, срещу Маргарита Бойчева Николова
чрез адвокат Йова Георгиева, София, ул. Лавеле
32, ет. 1; Лиляна Любомирова Колева чрез адвокат Йова Георгиева, София, ул. Лавеле 32, ет. 1;
Йорданка Любомирова Йорданова чрез адвокат
Йова Георгиева, София, ул. Лавеле 32, ет. 1; Петър
Любомиров Ламбов чрез адвокат Йова Георгиева,
София, ул. Лавеле 32, ет. 1; Валентина Иванова
Иванова чрез адвокат Йова Георгиева, София, ул.
Лавеле 32, ет. 1; Бойка Иванова Иванова чрез
адвокат Йова Георгиева, София, ул. Лавеле 32,
ет. 1; Огнян Атанасов Дилов чрез адвокат Трифон
Георгиев Генов, София, бул. България 50, бл. 2,
вх. 3, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001089/2008 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2563/2005 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Кръстан Николов Николчов, с.
Бистрица, област София, ул. Васил Левски 2А;
Цветан Стоянов Аронов, с. Бистрица, област
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София, ул. Васил Левски 2А; Надка Николова
Амзина, с. Бистрица, област София, ул. Васил
Левски 2А; Стоимен Богданов Попов, с. Бистрица,
област София, ул. Ивайло 21; Христина Богданова
Кръстанова, София, ж.к. Малинова долина, ул.
182, 1; Йордан Илиев Амзин, с. Бистрица, област
София, ул. Н. Крушкин – Чолака 76; Кирил Методиев Кирилов, с. Бистрица, област София, ул.
Стефан Стамболов 104; Росен Бориславов Милев,
с. Бистрица, област София, ул. Ивайло 21; Бисер
Бориславов Милев, с. Бистрица, област София,
ул. Ивайло 21; Павел Илиев Амзин, с. Бистрица,
област София, ул. Младен Ангелов 2; Сашо Генчев
Илиев, с. Бистрица, област София, ул. Младен
Ангелов 2; Борислав Генчев Илиев, София, ж.к.
Младост 4, бл. 439, вх. А, ет. 3, ап. 7; Ангелина
Борисова Павлова, София, ж.к. Дружба 1, бл. 72,
вх. А, ет. 4, ап. 9; Гергин Стоянов Нешев, София,
ул. Николай Лилиев 32; Троян Йорданов Дръндов,
с. Бистрица, област София, ул. Калина 8; Петър
Йорданов Цветанов, с. Бистрица, област София,
ул. Калина 6; Марийка Йорданова Такова, с. Бистрица, област София, ул. Спортист 10; Лазаринка
Димитрова Кузманова, с. Бистрица, област София,
ул. Детелина 1; Николина Славева Амзина, с.
Бистрица, област София, ул. Просвета 2; Албена
Методиева Амзина, с. Бистрица, област София,
ул. Просвета 2; Александър Методиев Амзин, с.
Бистрица, област София, ул. Просвета 2; Васка
Йорданова Амзина, с. Бистрица, област София,
ул. Борова гора 1; Виолета Сашова Амзина, с.
Бистрица, област София, ул. Борова гора 1; Димитър Сашов Амзин, с. Бистрица, област София,
ул. Борова гора 1; Даниела Сашова Амзина, с.
Бистрица, област София, ул. Борова гора 1; Величка Димитрова Мишкова, гр. Бухово, бл. 17, вх. А,
ап. 2; Петър Йорданов Цветанов, с. Бистрица, ул.
Калина 8, срещу Гергина Цветанова Варадинова,
с. Бистрица, област София, ул. Янчовска река 50;
Катя Григорова Гергова-Крушкина, с. Бистрица,
област София, ул. Янчовска река 48; Христина
Григорова Христова, София, ул. Екзарх Йосиф
6; Светла Христова Петкова, с. Бистрица, област
София, ул. Янчовска река 19; Цветан Бориславов
Гергов чрез адвокат Недялкова, София, ул. Горска
теменуга 37; Пламен Бориславов Гергов чрез адвокат Недялкова, София, ул. Горска теменуга 37.
Трето гражданско отделение, 001325/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2009 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Константин Проданов Георгиев, Разград,
ул. А. Явашев 23, ет. 5, срещу Стефка Цветанова
Петрова, гр. Луковит, ул. Работническа 6; Стефан
Петков Петров, гр. Луковит, ул. Работническа 6.
Трето гражданско отделение, 001643/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2859/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венета Иванова Желязкова, Русе, ул.
Борисова 8, ет. 5, срещу Военновъздушна учебна
база „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия,
поделение 52090; Министерството на отбраната,
София, ул. Васил Левски 3.
Трето гражданско отделение, 000458/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4/2009 по описа на Нотариалната камара
на Република България, подадена от Валентина
Петрова Благоева, София, ул. Аксаков 7, срещу
Дисциплинарната комисия на нотариалната камара на Република България, София, ул. Пиротска 7.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000581/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2196/2006 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Галина Генадиева Никифорова чрез
адвокат Борислав Иванов Найденов, София, ул.
Будапеща 36, срещу „Гарсия“ – ЕООД, Варна, ул.
Цар Симеон 90; Стоян Петков Янчев, София, Зона
Б-5, бл. 6, вх. А, ет. 4, ап. 22; Георги Димитров
Димитров чрез особен представител Любомир
Цачев, София, ул. Веслец 32, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000798/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „ТЕЕМ“ – ООД, Стара Загора, ул.
Граф Николай Игнатиев 56, вх. Б, ет. 2, ап. 24;
„ТЕЕМ“ – ООД, чрез адвокат Красимир Тенев,
Стара Загора, ул. Пазарска 13, ет. 3, офис 11,
срещу „В и К“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Христо
Ботев 62.
Второ търговско отделение, 000826/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1741/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Комфорт професионал“ – ЕООД,
София, ул. Розова долина 30; „Комфорт професионал“ – ЕООД, чрез авокат Любомир Денев,
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6,
срещу Стоян Иванов Стефанов, София, ул. Димитър Манов 35; Стоян Иванов Стефанов чрез
адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8, ет. 7.
Второ търговско отделение, 000888/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, Русе, пл. Свобода 6, срещу ЕТ Александра Велева Петрова с
фирма „Александра Петрова – Виктория А. М.“,
Русе, ул. Борисова 99, бл. Йовков, вх. В, ет. 5; ЕТ
Александра Велева Петрова с фирма „Александра
Петрова – Виктория А. М.“ чрез адвокат Виолета
Минчева, Русе, ул. Княжевска 27.
Второ търговско отделение, 000927/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Стойка Господинова Дичева,
с. Боздуганово, област Стара Загора; Стойка
Господинова Дичева чрез адвокат Иван Недев,
Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1, офис 5, срещу
Желязко Красимиров Енчев чрез адвокат Румяна
Стоименова, Стара Загора, ул. Юрий Венелин 12.
Второ търговско отделение, 000946/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2454/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Долен педал – И. Д.“ – ЕООД, чрез
адвокат Борислава Николова, София, ж.к. Разсадника, бл. 65, вх. В, ет. 14; „Долен педал – И.
Д.“ – ЕООД, чрез адвокат Борислава Николова,
София, бул. Витоша 176, ет. 5, ап. 17, срещу Иван
Георгиев Драголов, София, ул. Димитър Хаджикоцев 98, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 000964/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
300/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Хранене за всички – 96“ – АД,
Плевен, ул. Иван Вазов 4, ет. 2, офис 1, срещу
Георги Петров Петров, Плевен, ул. Цар Самуил
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113, вх. А, ап. 5; Георги Петров Петров чрез адвокат Огнян Лазаров, Плевен, ул. Св. св. Кирил
и Методий 18, офис 7.
Второ търговско отделение, 000969/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
778/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЕТ Айше Мехмедова Хаджиюсеинова
с фирма „Нур Табако – Айше Хаджиюсеинова“,
гр. Първомай, бул. Освобождение 71; ЕТ Айше
Мехмедова Хаджиюсеинова с фирма „Нур Табако – Айше Хаджиюсеинова“ чрез адвокат Ботьо
Пейчевски, София, ул. Кричим 69, срещу ЗПАД
„Булстрад“, София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 000977/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
154/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „ТВЛ – груп“ – ООД, Бургас, ул.
Сливница 31, ет. 1; „АМ трейд“ – ООД, чрез адвокат Милена Стоянова, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 19, вх. 2, ет. 4, ап. 20.
Второ т ърговско отделение, 0 0 0995/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 79/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Папая“ – ООД, Благоевград,
ул. Иван Михайлов 35А; „Папая“ – ООД, чрез
адвокат Петър Пешев, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 1, офис 107, срещу Агенцията
за следприватизационен контрол, София, бул. Г.
М. Димитров 52А.
Второ търговско отделение, 000999/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2000/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Анифе Сюлейман Пала чрез адвокат
Ботьо Пейчевски, София, ул. Кричим 69; Фейм
Махмед Пала чрез адвокат Ботьо Пейчевски,
София, ул. Кричим 69, срещу Застрахователно
акционерно дружество „Евроинс“, София, бул.
Г. М. Димитров 16.
Второ търговско отделение, 000063/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2009 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Агрогор“ – АД, Добрич, ул. М. Дринов
5; „Агрогор“ – АД, чрез адвокат Стефан Георгиев,
Добрич, ул. 25 септември 2, вх. А, ет. 2, срещу
Агенцията за следприватизационен контрол,
София, бул. Г. М. Димитров 52А.
НА 17.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000385/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 652/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Георги Митев Русев, Добрич, пл.
Свобода 1, вх. Б, ап. 2, срещу Румен Петров
Нейков чрез адвокат Добрев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 306.
Първо гражданско отделение, 000424/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2621/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Венелина Ангелова Векилова чрез
адвокат Гавазов, гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски
7; Лъчезар Делчев Векилов чрез адвокат Гавазов,
гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски 7; Николай Делчев
Векилов чрез адвокат Гавазов, гр. Баня, бул. Ал.
Стамболийски 7; Христо Николов Кръстев чрез
адвокат Гавазов, гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски
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7; Василка Димитрова Коджабашева чрез адвокат
Гавазов, гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски 7; Елена Крумова Векилова чрез адвокат Гавазов, гр.
Баня, бул. Ал. Стамболийски 7; Никола Крумов
Векилов чрез адвокат Гавазов, гр. Баня, бул. Ал.
Стамболийски 7; Надя Йорданова Векилова чрез
адвокат Гавазов, гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски
7; Кирил Петков Векилов чрез адвокат Гавазов,
гр. Баня, бул. Ал. Стамболийски 7, срещу Георги
Манолов Атанасов, гр. Клисура, област Пловдив,
ул. Рашко Блъсков 32.
Първо гражданско отделение, 000516/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1528/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мария Ангелова Танчева, Пловдив,
ул. Константин Геров 15, ап. 11, срещу Община
Асеновград чрез адвокат Аргирова, Асеновград,
ул. Изложение 12.
Първо гражданско отделение, 000641/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Дафинка Атанасова Христова, Русе, ул. Матей
Попов 3, ЖСК „Хоризонт“, вх. В, ет. 1, ап. 3,
срещу Митко Александров Игнатов чрез адвокат
Ганева, Русе, ул. Александровска 71.
Първо гражданско отделение, 000693/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1971/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Редки метали“ – ЕООД, Бухово, ул. Младежка 1, срещу „Почивен комплекс – РМ“ – ЕООД,
Бухово, ул. Младежка 1, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 000895/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елена Николова Ганджова, с. Бачево,
област Благоевград; Звезда Христова Попова,
с. Бачево, община Разлог, област Благоевград;
Звезда Христова Попова, с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, срещу Община Разлог.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000189/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2332/2007 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Община Котел, пл. Възраждане 1,
срещу държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17.
Второ гражданско отделение, 000518/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1450/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Иван Георгиев Магурев,
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 25,
вх. Д, ет. 2, ап. 5; Йордана Андонова Магурева,
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 25,
вх. Д, ет. 2, ап. 5, срещу Георги Димитров Магурев чрез адвокат Кр. Аврамов, Благоевград,
ул. Д-р Христо Татарчев 38, вх. А, ет. 1, ап. 1;
Димитър Георгиев Магурев, Благоевград, ул.
Димитър Ацев 27, ет. 10.
Второ гражданско отделение, 000621/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 368/2008 по описа на Окръжен съд Хаско-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

во, подадена от Струмен Юлиянов Смилов чрез
адвокат Красимир Ташев, Свиленград, ул. Г.
Бенковски 15, срещу Иванка Петкова Делчева,
с. Стамболийски, община Хасково; Сево Илиев
Севов, с. Стамболийски, община Хасково; Тенчо
Илиев Илиев, Хасково, ж.к. Орфей, бл. 36, вх. А,
ет. 2, ап. 19.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001650/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1110/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стоян Проданов Иванов чрез адвокат Ина Лулчева, София, ул. Марко Балабанов
2; Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2
Трето гражданско отделение, 001654/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3517/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Асенов Красев чрез адвокат
Стоян Маджаров, София, ул. Денкоглу 11, ет. 1,
ап. 8, срещу Министерството на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55.
Трето гражданско отделение, 001685/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2350/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Венера Стоядинова Янева чрез
адвокат И. Чолпанов със съдебен адрес София,
ул. Ангел Кънчев 28, партер, ап. 1, срещу ЖСК
„Български художник“, София, ул. Княз Борис І
№ 102, ет. 4; Никола Георгиев Видиновски, София,
ж.к. Красно село, бл. 223, вх. А, ап. 4; Стоянка
Владимирова Видиновска, София, ж.к. Красно
село, бл. 223, вх. А, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 001800/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1090/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Паоло Корси чрез особен представител адвокат Борислав Иванов, Пловдив, бул.
Цар Борис Трети Освободител 52, вх. В, ап. 4,
срещу Екатерина Георгиева Корси чрез адвокат
Елеонора Урбалова, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 15, ет. 2.
НА 21.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001035/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 522/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Милко Събев Стоянов, София, ул.
Симеонов век 4, бл. 266А, вх. В, ет. 5; Милко
Събев Стоянов чрез адвокат Анна Петрова, Вар
на, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2 – съдебен адрес,
срещу Димко Методиев Канарчев, Варна, бул.
Приморски 117; Димко Методиев Канарчев чрез
адвокат Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни
23 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 001127/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2597/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Марийка Николова Ерменкова чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 3 – съдебен адрес, срещу Стефко
Стоянов Иванов чрез адвокат Румен Величков,
Варна, бул. К няз Борис Първи 115; Иванка
Кръстева Иванова чрез адвокат Румен Величков,
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Варна, бул. Княз Борис Първи 115, и трето лице
Красинка Димитрова Градева-Йорданова, Варна,
ул. Теодосий Търновски 9; Анка Тодорова Градева,
Варна, ул. Теодосий Търновски 9.
Първо гражданско отделение, 001183/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1274/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Красимира Желязкова Жечева чрез
адвокат Стратиева, Варна, ул. Ангел Кънчев 15;
Стоян Желязков Стоянов чрез адвокат Стратиева, Варна, ул. Ангел Кънчев 15, срещу Никола
Милев Николов чрез адвокат Величков, Варна,
ул. Княз Борис Първи 115; Георги Милев Николов чрез адвокат Величков, Варна, ул. Княз
Борис Първи 115.
Първо гражданско отделение, 001188/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1330/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Любомир Борисов Димитров, Варна,
ул. Н. Михайловски 24, ет. 5; Любомир Борисов
Димитров чрез адвокат Пеева, Варна, ул. Дебър
6, ет. 1 – съдебен адрес; Майя Иванова Димитрова, Варна, ул. Н. Михайловски 24, ет. 5; Майя
Иванова Димитрова чрез адвокат Пеева, Варна,
ул. Дебър 6, ет. 1, срещу Михаил Димов Странджалиев, Варна, ул. Н. Михайловски 24, ет. 4,
ап. 6; Паша Николова Странджалиева, Варна,
ул. Н. Михайловски 24, ет. 4, ап. 6.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000152/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Котел, ул. Възраждане 1, срещу
Регионална дирекция по горите – Сливен, ул.
Орешак 15а; Държавно ловно стопанство – Котел,
ул. Проф. Павлов 57; Общинска служба „Земеделие“ – Котел, ул. Проф. Павлов 30.
Второ гражданско отделение, 000802/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1415/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Милка Николова Михалева чрез адвокат
Йордан Георгиев Дяков, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 1, срещу Моня Иванова Михалева чрез адвокат Атанас Митев, Варна, ул. Юджин Скайлер
2; Иван Костадинов Михалев чрез адвокат Атанас
Митев, Варна, ул. Юджин Скайлер 2; Николина Костадинова Николова чрез адвокат Атанас
Митев, Варна, ул. Юджин Скайлер 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000336/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 788/2007 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „СОМАТ“ – АД, София 1138,
ул. Самоковско шосе 1, срещу Юлия Петрова
Георгиева, Видин, ул. Девети май 6.
Трето гражданско отделение, 000349/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
656/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петър Атанасов Костадинов чрез
адвокат Валерия Харитонова със съдебен адрес
София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 2, ап. 3;
Александър Стоянов Велинов чрез адвокат Вероника Велинова със съдебен адрес София, ул.
Граф Игнатиев 34Б, ет. 3, ап. 5
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Трето гражданско отделение, 000470/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от „Булстрой – СМК“ – АД, представлявано
от Кирил Коев Белчев, Габрово, ул. Станционна
3, срещу Георги Илиев Костадинов, Габрово, ул.
Места 17.
Трето гражданско отделение, 001747/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1680/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Йорданов Кочев чрез адвокат
Ина Лулчева, София, ул. Марко Балабанов 2, срещу Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2; Национална следствена служба,
София, бул. Г. М. Димитров 42, и страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000773/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1126/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Петър Иванов Петров с фирма
„Дипс – Петър Петров“, гр. Етрополе, чрез адвокат
Росица Симеонова, Ботевград, ул. Севаст Огнян
4, ет. 2, стая 9; ЕТ Стефана Василева Иванова
с фирма „Иван Иванов – Стефана Иванова“, гр.
Етрополе, чрез адвокат Росица Симеонова, Ботевград, ул. Севаст Огнян 4, ет. 2, стая 9, срещу
Община Етрополе, пл. Девети септември 1.
Първо търговско отделение, 000805/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
567/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Валя Крумова Георгиева, Асеновград,
ул. Цар Иван Асен Втори 112, вх. А, ет. 5, ап. 20;
Красимира Пламенова Георгиева, Асеновград,
ул. Цар Иван Асен Втори 112, вх. А, ет. 5, ап. 20;
Иванка Пламенова Георгиева, Асеновград, ул.
Цар Иван Асен Втори 112, вх. А, ет. 5, ап. 20,
срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.
Първо търговско отделение, 000886/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
789/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, представлявано от Христо Христов, Хасково, ул. Шести
септември 9, ап. 12; „Геостройкомплект“ – ЕООД,
чрез адвокат Златимир Орсов, София, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, срещу Кирил Александров
Киров, Сливен, ул. Братя Шкорпил 52.
Първо търговско отделение, 000990/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2682/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Аргостил“ – ЕООД, с управител
Кънчо Христов Христов, София, бул. Евлоги
Георгиев 129; „Аргостил“ – ЕООД, чрез адвокат
Христослав Ангелов Ангелов, София, ул. Проф.
Фритьоф Нансен 11, ет. 6, ап. 19, срещу „Сетекс – С“ – ЕООД, чрез адвокат Венцеслав Енчев
Савов, София, ул. Велико Търново 22.
НА 22.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001381/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 879/2006 по описа на Окръжен съд
София, подадена от Георги Кирилов Томов, гр.
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Костинброд, ул. Раковски 11; Надежда Йоанова
Томова чрез адвокат Виодорова, София, ул. Лавеле 30, ет. 2, ап. 13.
Първо гражданско отделение, 000319/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 642/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Георги Стоев Георгиев чрез адвокат
Топов, Смолян, бул. България 3, офис 110, срещу
Общинска служба „Земеделие и гори“, Смолян,
бул. България 12; Държавно лесничейство „Смилян“, с. Смилян, област Смолян; Регионално
управление по горите, Смолян, ул. Първи май
2; Община Смолян, бул. България 12.
Първо гражданско отделение, 000802/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 396/2008 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Надежда Тодорова Тодорова чрез
адвокат Пръмов, София, ул. Алабин 33, Търговски
дом, ст. 255, срещу Павлин Венков Кондов чрез
адвокат Александрова, Плевен, ул. Бъкстон 5.
Първо гражданско отделение, 001272/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1076/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Христина Михайлова Василева чрез
адвокат Тантилова, Благоевград, ул. Крали Марко
1, ет. 2; Димитър Михайлов Аврамов чрез адвокат Тантилова, Благоевград, ул. Крали Марко 1,
ет. 2, срещу Милан Станков Нушев, Петрич, ул.
Христо Чернопеев 21; Мичо Димитров Аврамов,
Петрич, ул. Братя Миладинови 3; Евгения Димитрова Аврамова, Петрич, ул. Братя Миладинови
3; Зорка Ефремова Аврамова, Петрич, ул. Братя
Миладинови 3.
Първо гражданско отделение, 001350/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2388/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Стоян Георгиев Парушев, Варна, ул.
Аладжа манастир 9; Паруш Георгиев Парушев,
Варна, ул. Лозарска 31; Иван Йорданов Митев,
Варна, ул. Черно море 19а; Георги Йорданов Иванов, гр. Павел баня, ул. Гоце Делчев 1; Димитър
Иванов Димитров, Варна, общежитие „Люлин“
302; Тодор Иванов Димитров, Варна, ул. Панорама
41, срещу Йосиф Георгиев Йосифов чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10; Соня
Иванова Йосифова чрез адвокат Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10.
Първо гражданско отделение, 001359/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 80/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Кинка Николова Трифонова-Пасторне чрез адвокат Чокойски, Велико
Търново, бул. България 6 А, срещу „Фонд за
земеделска земя Мел инвест“ – АДСИЦ, София,
бул. Ген. Тотлебен 85.
Първо гражданско отделение, 001537/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2877/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сава Александров Стоянов, София,
ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. Г, ет. 12, ап. 223; Маргарита
Стефанова Тодорова, София, бул. България, бл. 50,
вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Областния управител
на област София, представител на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Алабин 22.
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НА 23.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000257/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС,
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.
Първо гражданско отделение, 001333/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
212/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Софка Христова Любчева чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21 – съдебен адрес; Иван Николов Панайотов
чрез адвокат Кирил Костов, Варна, ул. Страхил
войвода 221 ап. 21 – съдебен адрес; Димитър
Николов Христов чрез адвокат Кирил Костов,
Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21 – съдебен
адрес; Никола Панайотов Николов чрез адвокат Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода
22, ап. 21 – съдебен адрес; Тихомир Панайотов
Николов чрез адвокат Кирил Костов, Варна, ул.
Страхил войвода 22, ап. 21 – съдебен адрес, срещу
Иванка Иванова Димова, Варна, кв. Възраждане,
бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 8; Маргарита Иванова Бояджиева, Варна, ул. Шар 20, ет. 4, ап. 10; Алекси
Иванов Алексиев, Варна, ул. Шар 20, ет. 4, ап. 10;
Диана Панова Панова, Варна, ул. Македония 119,
ет. 8, ап. 106; Димитър Маринов Димов, Варна,
кв. Възраждане, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 001275/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 187/2009 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Евгения Петрова Ваньова, Плевен,
ул. Орлица 41, срещу Миладин Ламбев Ангелов,
Плевен, ул. Орлица 41, ап. 1; Петър Петков Ваньов, Плевен, ул. Орлица 41; Виктория Стефанова
Димитрова, Плевен, ул. Орлица 41; Жельо Димитров Живков, Плевен, ул. Орлица 41; Пламен
Димитров Живков, Плевен, ул. Орлица 41; Георги
Димитров Костов, Плевен, ул. Орлица 41.
Първо гражданско отделение, 001289/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1432/2005 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Магда Ангелова Ковачева чрез адвокат
Анна Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19,
ет. 7; Веселина Ангелова Викиева чрез адвокат
Анна Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19,
ет. 7; Цветанка Георгиева Миленчева чрез адвокат
Анна Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19,
ет. 7, срещу Стоила Николова Фингарова чрез
адвокат Юлия Велева, Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Елена Николова Петкова чрез
адвокат Ю. Велева, Пловдив, бул. 6 септември
165, партер; Виктор Рангелов Рангелов чрез
адвокат Ю. Велева, Пловдив, бул. 6 септември
165, партер; Василка Петкова Рангелова чрез
адвокат Ю. Велева, Пловдив, бул. 6 септември
165, партер; Асен Николов Манолов чрез адвокат
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Ю. Велева, Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Георги Манолов Рангелов чрез адвокат Ю.
Велева, Пловдив, бул. 6 септември 165, партер;
Тодор Манолов Рангелов чрез адвокат Ю. Велева, Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Гени
Стоянова Рангелова чрез адвокат Ю. Велева,
Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Веселина
Александрова Рангелова чрез адвокат Ю. Велева,
Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Надежда
Александрова Рангелова чрез адвокат Ю. Велева,
Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Рангел
Александров Рангелов чрез адвокат Ю. Велева,
Пловдив, бул. 6 септември 165, партер; Георги
Костадинов Стоянов, Пловдив, ул. Добрич 32;
Ангелина Георгиева Тодорова, Пловдив, ул. Ген.
Данаил Николаев 111, ет. 5, ап. 15.
НА 24.VІ.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000504/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5023/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бойка Петрова Шишкова-Лалова
чрез адвокат Янаки Зибилянов, София, Търговски
дом, стая 439 – съдебен адрес; Христо Шишков
чрез адвокат Маричков, София, ул. Раковски 153,
вх. Б, ет. 2, ап. 8 – съдебен адрес; Никола Георгиев
Паланков, София, бул. Александър Стамболийски
118; Христина Георгиева Липавцова, София, ул.
Шести септември 20; Ася Петрова Шишкова,
София, ул. Любен Каравелов 52; Дорка Шишкова
чрез адвокат Маричков, София, ул. Раковски 153,
вх. Б, ет. 2, ап. 8 – съдебен адрес; Мария Шишкова чрез адвокат Маричков, София, ул. Раковски
153, вх. Б, ет. 2, ап. 8 – съдебен адрес, срещу
Българската академия на науките чрез адвокат
Явор Карапанайотов, София, ул. 15 ноември 1.
Първо гражданско отделение, 000561/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
36/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Жечка Димитрова Славчева, Хасково, бул.
Сан Стефано 30, ап. 2; Димитър Борисов Христов,
Хасково, ул. Александър Стамболийски 15; Олга
Борисова Пилева, Хасково, бул. Сан Стефано 30,
ап. 2, срещу Петър Стефанов Христов, Хасково,
ул. Александър Стамболийски 17, ет. 2, ап. 3;
Делчо Димитров Манолов, Хасково, ул. Одрин
5, вх. А, ет. 5; Фроска Димитрова Карагеоргиева,
Харманли, ул. Бенковски, бл. 18 – 20, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 000683/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
583/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Иван Асенов Стамов, с. Ябълково,
община Кюстендил; Емилия Христова Стамова,
с. Ябълково, община Кюстендил, срещу Георги
Асенов Георгиев, с. Ябълково, община Кюстендил; Василка Крумова Георгиева, с. Ябълково,
община Кюстендил.
Първо гражданско отделение, 000766/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Павлина Борисова Евтимова, Радомир,
ул. Бащевица 26; Стефан Евтимчов Стефанов,
Радомир, ул. Бащевица 26; Борислав Евтимчов
Стефанов, Радомир, ул. Бащевица 26, срещу Бистра Стефанова Георгиева, София, ж.к. Връбница,
бл. 540, вх. Б, ет. 2, ап. 22.
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Първо гражданско отделение, 000798/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Венцеслав Петров Стефанов, Варна, ж.к.
Вл. Варненчик, бл. 6, вх. 4, ет. 7, ап. 84; Лиляна
Анкова Стефанова, Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 6, вх. 4, ет. 7, ап. 84, срещу Мара Георгиева
Шулюшева чрез адвокат Стратиева, Варна, ул.
Неофит Бозвели 13; Георги Стоянов Димитров
чрез адвокат Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Стоян Михайлов Проданов чрез адвокат
Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Димитър
Стоянов Димитров чрез адвокат Стратиева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13; Калинка Йорданова
Томашевска чрез адвокат Стратиева, Варна, ул.
Неофит Бозвели 13.
Първо гражданско отделение, 000932/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1150/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Петър Спасов Пенгьов чрез адвокат
Теодосиева, Благоевград, ул. Шишман 18, ет. 1,
срещу ОС „Земеделие и гори“, Банско; Държавно
лесничейство, гр. Добринище; Регионално управление по горите, Благоевград.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000767/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
112/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Румяна Георгиева Ангелова, Димитровград, ул. Емилиян Станев 4-Б-6; Румяна
Георгиева Ангелова чрез адвокат Николай Колев,
Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, срещу ЕТ
Димитър Христов Петров с фирма „Дипеа – Димитър Петров“, Димитровград, ул. Хан Аспарух
63-А; ЕТ Димитър Христов Петров с фирма
„Дипеа – Димитър Петров“ чрез адвокат Атанас
Христов Георгиев, Хасково, адвокатски колектив.
Първо търговско отделение, 000942/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1038/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, с
главен изпълнителен директор Недялко Чандъров,
София, ул. Г. Бенковски 3, срещу Иванка Кънева
Тодорова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3; Тодор Тодоров
Тодоров чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3.
Първо търговско отделение, 000984/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1388/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лазарина Спасова Рангелова, София,
ж.к. Хиподрума, бл. 106, вх. Б, ет. 5, ап. 32; Лазарина Спасова Рангелова чрез адвокат Александър
Бъчваров, София, ул. Шести септември 7, срещу
ЕТ Тодор Владимиров Радонов с фирма „Ер Ет
Медикъл – Тодор Радонов“, София, ж.к. Люлин,
бл. 225, вх. А, ет. 4, ап. 11.
Първо търговско отделение, 000996/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
950/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Елфарма“ – АД, с изпълнителен
директор Огнян Иванов Донев, София, ул. Илиянско шосе 16; „Елфарма“ – АД, чрез адвокат
Адриана Балева, София, ул. Хан Крум 19, срещу
„Химакс фарма“ – ЕООД, с управител Димитър
Тодоров Сулев, София, ж.к. Дървеница, бл. 43,
вх. В, ап. 25; „Корал инвест“ – ЕООД, в несъстоятелност, със синдик Веселин Луканов Банков,
София, ул. Ивайло 23.
3344
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Административният съд – Варна, ХХV състав,
призовава Мария Димитрова Пенкова с постоянен
и настоящ адрес Варна, ул. Кирил и Методий
34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
1.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по адм. д. № 2906/2009, заведено от Миглена
Костадинова Георгиева срещу заповед № РД-097706-311 от 1.Х.2009 г. на Областния управител на
Варна за одобряване плана на новообразуваните
имоти на местност „Емешенлията“, землище
с. Близнаци, община Аврен, област Варна. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК във връзка с
чл. 137, ал. 4 АПК.
3593
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния
управител на област с административен център гр.
Варна, обективирано в Решение № 442 на Общинския съвет – гр. Долни чифлик, от протокол № 21
от 4.IX.2009 г., с което са утвърдени Правила за
приемане на деца в общинските детски градини и
ОДЗ на територията на община Долни чифлик, в
частта на т. 2.3.3, с която е въведено изискване за
представяне на „Удостоверение от община Долни
чифлик, дирекция „Местни данъци” за наличие
или липса на задължения за всеки от родителите
съгласно чл. 87, ал. 6 ДОПК, и в частта на т. 2.2.5,
с която е предоставено предимство на деца, чиито
родители са без задължения към общината, по
повод на което е образувано адм.д. № 626/2010
по описа на Административния съд – Варна,
насрочено за 1.VI.2010 г. в 11 ч.
3565
Софийският градски съд, гражданско отделение, възз. II-а състав, призовава Христо Стоянов
Господинов с последен адрес област Смолян,
община Смолян, гр. Смолян, ул. Родопи 59, вх. Б,
ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 21.VI.2010 г. в 15 ч. като въззивник по гр.д.
(В) № 8755/2009, заведено от Златка А. Белина,
Светлана Н. Мирска, Владимир Велин, Елена
Стефанова, Марияна Маркова, Валентин Ръсовски, Геновева Ръсовска, Красимира Алтънова,
Калинка Хавова, Галина Ц. Господинова, Олга
С. Господинова, Захари Г. Господинов, Христо
С. Господинов. Въззивникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3562
Софийският градски съд, гр. отделение, IV-Г
въззивен състав, призовава Пламен Стефанов
Александров с последен известен на съда адрес
София, бул. Александър Стамболийски 36, ет. 1,
ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 22.VI.2010 г. в 13,30 ч. като въззивник по гр.д.
№ 12200/2009, образувано по въззивна жалба от
Гаврил Тодоров Георгиев срещу постановено решение на СРС, 52-ри състав, по гр.д. № 1351/2000,
образувано по искова молба от Роза Георгиева
Божкова и други срещу Кирил Георгиев Божков
и др. по иск за делба на следните недвижими
имоти: ап. № 57, намиращ се в бл. 19-а, вх. В,
ет. 1, ж.к. Красно село, София, със застроена
площ 63,99 кв. м и ап. № 26, намиращ се в бл. 330
(стар № 11 – 17), вх. Б, ет. 4, ж.к. Люлин, София,
със застроена площ 65,12 кв. м. Въззивникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3563
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Бургаският районен съд, ХІІІ състав, призовава Марина Викторовна Аксенова, родена на
20.ІХ.1967 г. в гр. Москва, Русия, с неизвестен
адрес на територията на Република България, да
се яви в съда на 14.VІ.2010 г. в 9 ч. като ответница
по гр.д. № 1690/2010, заведено от Господин Панайотов Панайотов, по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3602
Дуловският районен съд призовава Халил
Думанджъ, Зехра Ватансевер и Сузан Джиджимен, всички с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 18.VІ.2010 г. в 10 ч. като ответници по гр.
д. № 187/2009, заведено от Мюедет К. Тахир, по
чл. 124 ГПК. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3564
Провадийският районен съд призовава Юмие
Пекджан, Шезает Пекджан и Афизе Аий, с последен адрес с. Белоградец, неизвестен постоянен и
настоящ адрес, да се явят в съда на 22.VІ.2010 г.
в 10 ч. като ответници по гр.д. № 168/2008, заведено от Зейрулах Гюнай, за делба. Ответниците
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.)
3603
Софийският районен съд, 43 състав, призовава
Лилия Мустафаевна Календерова с последен и
настоящ адрес по делото Благоевград, ул. Броди
32, вх. В, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 1.VІ.2010 г. в 13,30 ч. като
ответница по гр. д. № 8874/2008, заведено от
„БНП Париба Пърсънъл Файненс“, по предявен
вещен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3692
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04528/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Васил – Покраев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Батак 49, вх. Б, ет. 4, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на пакетирани стоки,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, търговско представителство и
посредничество, външнотърговски сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски сделки
и туристически агентски сделки, предоставяне на
допълнителни туристически услуги, строителни
и строително-ремонтни услуги, всякакви сделки
и услуги по търговски начин, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Васил Стоянов Покраев.
51282
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04529/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мена стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Пробуда
16а, и с предмет на дейност: сделки за покупко-
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продажба, производство и търговия със суровини,
хранителни и промишлени стоки и други вещи
в страната и чужбина, спедиторски и превозни
сделки, включително превоз на пътници и товари,
лизинг, сделки за покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни
и информационни сделки и услуги, сделки за
извършване на туристически, туроператорски,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Милена Димитрова Янева.
51283
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04530/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маврикиу БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Андреас
Маврикиу.
51284
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04518/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Денитрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Айтос, ул. Димитър Благоев 29, и
с предмет на дейност: производство, търговия,
внос, износ, монтаж и обслужване на стъкла,
стъклопакети, изделия от стъкло, алуминиеви и
PVC плоскости, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки с цел постигане на печалба, дистрибуция, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни и други
услуги, строителство, покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Рафет Юсеинов Османов.
51285
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04519/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „БН“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Лазур, бл. 117, ет. 2, и с предмет на дейност:
производство на стоки с цел търговия на едро
и дребно, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, покупка на недвижими
имоти и вещни права върху недвижими имоти,
извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда
и продажбата им, комисионни, спедиционни,
складови, туроператорски и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки – внос,
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износ, реекспорт и бартерни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Янка Христова Тодорова.
51286
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04538/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Марио – ММ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Приморско, ул.
Трети март 47, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерство (след получаване на лиценз); ресторантьорство (след получаване на лиценз), туристически сделки (след получаване на лиценз),
т у роператорск и сделк и (след полу чаване на
лиценз), турагентски сделки (след получаване на
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Мария Лазарова Дойкова.
51287
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04537/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ей енд Джи
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всички видове строителна
и строително-монтажна дейност, инженеринг,
цялостно проектиране, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Георгиос Георгиу.
51288
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04523/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Майос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Св. Патриарх Евтимий 96, ет. 1, и с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки след издаването
на съответен лиценз, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки
в страната и в чужбина, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица и дружества, извършване на
сделки с интелектуална собственост, включително
и с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, включително туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Детелина
Христова Балджиева.
51289
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04522/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теодора Тур 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Царево, кв. Василико
30, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, внос и износ,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически и турагентски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Теодора Василева Василева.
51290
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1789/2007 вписва промяна за „Комфорт
Ес“ – ЕООД: освобождава като управител Симеон
Георгиев Ковачев; вписва като управител Калоян
Христов Христов.
51291
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.VІІІ.2002 г. по ф. д. № 01593/2002 вписва дружество с ограничена отговорност „Интертур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к.
к. Слънчев бряг, хотел „Астория“, и с предмет на
дейност: туроператорски услуги, международен и
вътрешен транспорт, внос и износ на стоки, 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, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителите
Веселин Доброславов Стоименов и Анка Георгиева Истаткова заедно и поотделно.
51292
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 5027/91 вписа промени
за „Карнобатплод“ – АД: заличава стария съвет
на директорите; вписва нов съвет на директорите
в състав: Атанас Георгиев Атанасов – председател,
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Бончо Христов Данев – зам.-председател, и Тончо Николов Стойнов; вписва като изпълнителен
директор Атанас Георгиев Атанасов; допуска
прилагането на представените проверени и приети годишни счетоводни отчети за 2005 и 2006 г.;
допуска нов устав.
51293
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4385/2007 вписва промени
за „МВП“ – ООД; допълва предмета на дейност
със: „работа с благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях“; вписва нов дружествен договор.
51294
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2674/2007 вписва промяна за
„Съншайн Солушънс“ – ЕООД: освобождава като
едноличен собственик на капитала и управител
Андрю Джеймс Сепингс; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Раян Франсис
Макман; вписва нов учредителен акт.
51295
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04521/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност
„Полдав – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж. к. Изгрев, бл. 43, вх. 7,
ет. 7, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, растениевъдство и животновъдство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
внос и износ, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство и ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Кристоф Кучински.
51296
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04520/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Санвик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Железник и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Сачин Нанда.
51297
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04531/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Италдом“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Ветрен, ул. Емине 20, и
с предмет на дейност: покупка на земя с цел строителство, строителство, обзавеждане и продажба
на недвижими имоти и всякакви други сделки
с тях, хотелиерски, туристически, рекламни и
други услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизинг, всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Антонио Леца.
51298
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04532/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „А енд Б дивелъпмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Георги Кирков 21, ет. 1, ап. 2, и с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, 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,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
валутни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически дейности,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки,
преработване и сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Томас Уйлям Хедфийлд.
51299
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04533/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Гамма“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Богориди 25,
ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство
на селскостопанска продукция; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги;
консултантски услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги; туроператорска и
турагентска дейност; търговско представителство
и посредничество; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Юрий Юриевич Осипов.
51300
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04534/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Б.А. Дейвис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Жени Патев 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки, други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид,
включително търговия със строителни материали,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, вносно-износни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически,
туроператорски и турагентски (след получаване
на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Браян Джеймс Дейвис.
51301
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04499/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Бибиди – 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Лъка и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, информационни, лизингови, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки,
строително-монтажни, довършителни ремонтни
и автосервизни услуги, ремонт и поддръжка на
машини и съоръжения, туристически, рекламни,
хотелиерски сделки (извън дома), външнотърговски сделки, импорт, експорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, покупка, проектиране,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Мерилин Анн Бауър Дейвис.
51302
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 7112/91 вписва промяна за
„Сенатор“ – ООД: вписва нов предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, сделки с интелектуална собственост, отдаване на автомобили под наем, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; вписва нов дружествен договор.
51303
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04498/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Хендерсън хилс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Лазур, бл. 114, офис № 12, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Хари Джон Елърд.
51304
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1
ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1857/97
вписа прекратяване на дейността на „Хелън
елит“ – ЕООД; открива производство по лик-
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видация на дружеството с ликвидатор Елена
Иванова Тодорова-Тенчева и срок на ликвидация
два месеца.
51305
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 2810/2006 вписва промяна за „Ахтопол
фиеста 1“ – ООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Транспортна, Бизнес център
„Кондоско“; вписва нов дружествен договор.
51306
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 670/2007 вписва промени за „Ейч Ел
консултант“ – ЕООД: вписва като съдружник
Илиана Петкова Баракова; допълва предмета на
дейност със: „производство и продажба в страната
и в чужбина на готови облекла и други шивашки
и текстилни изделия, в т. ч. и ишлеме, представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина основно
за продажба на готови облекла и други текстилни
изделия“; заличава като управител Ханне Дирборг Линдстрьом Хансен; вписва като управител
Илиана Петкова Баракова; вписва промяна на
наименованието от „Ейч Ел консултант“ – ЕООД,
на „Ейч Ел консултант“ – ООД; вписва нов адрес
на управление – Бургас, ж. к. Славейков, бл. 122,
ап. 20; вписва нов дружествен договор.
51307
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 656/93 вписа продажба на предприятието
с фирма ЕТ „Мартин Георгиев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Пи Си Хелп“ – ООД, Бургас.
51308
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
в по ф. д. № 04505/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Димитър
Химитлийски“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Антон
Иванов 36Б, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки – превоз на хора,
стоки и товари на територията на страната и в
чужбина, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Димитър
Стефанов Химитлийски.
51577
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04502/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сиана стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Изгрев, бл. 136, партер, и с предмет на дейност:
фризьорски, маникюристки, козметични услуги
и масажи, внос и износ; покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство в страната и в
чужбина; внос-износ; комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина; складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол;
туристически, хотелиерски, ресторантски услуги
в страната и в чужбина; туроператорски услуги
в страната и в чужбина; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; лизинг;
строителство и ремонт на сгради – жилищни,
административни, хотели. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Атанаска
Тодорова Пейкова.
51578
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 04503/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „В и К проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж. к.
Меден рудник, бл. 162, вх. 2, ап. 20, и с предмет
на дейност: информационни, рекламни и интернет услуги; покупка на стоки и други вещи с
цел продажба 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, ресторантьорски и
туристически услуги; лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Стефанов Стефанов.
51579
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 04539/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „БГ
консултгруп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 3,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; внос и износ; складови
сделки; лицензионни сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг; търговия и услуги с аудиовизуални уредби и носители. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Сергей
Генадиевич Багадухов.
51580
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 по ф. д. № 04597/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Кей Джи Ел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Христо Ботев 15, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, управление на недвижими имоти,
рекламни, информационни или други услуги,
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външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал
446 000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Зорница Павлова Атанасова.
51581
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
от 3.IX.2007 г. по ф.д. № 1769/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Море – Алм“ – ЕООД: заличава като седалище
Варна; вписва като седалище и адрес на управление – Несебър, ул. Ахелой 5.
51021
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.IX.2007 г. по ф.д. № 1363/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Силтекс“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Силва Илиева Петкова;
вписва като такъв Румен Атанасов Попов; вписва
актуализиран учредителен акт.
51022
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 1157/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Кей Си – 2006“ – ООД:
вписва промяна в начина на представителството: Корнелис Леу и Киран Рори Питърс, които
представляват и управляват заедно и поотделно.
51023
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.VI.2007 г. по ф.д. № 1015/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Миамото“ – ЕООД: вписва като съдружник и
управител Радослав Красимиров Георгиев, който
ще представлява дружеството заедно и поотделно
с досегашния управител Александър Димитров
Луканов; вписва промяна в наименованието на
дружеството – „Миамото“ – ООД; вписва нов
адрес на управление – ул. Цар Асен 12, офис 1.
51024
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.IX.2005 г. по ф.д. № 3150/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Лотос инженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Народни будители 53, вх. Б, ет. 6, ап. 42, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
спедиция, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантска дейност, услуги,
управление на активи, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни услуги, лизингова
дейност, дистрибуция, проектиране, пусково-наладъчни и комплексни сервизни услуги на съоръжения за отопление, климатизация и вентилация,
монтажни, ремонтни и сервизно-надстроечни
услуги на парни и водоенергийни котли с ниско
и високо налягане, проектантски, инженерингови и сервизни услуги на газови инсталации и
съоръжения. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емил Христов Енев и Тодор
Николаев Николов и се управлява и представлява
от Емил Христов Енев.
51025
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 2526/2005 вписа прекратяване на „Порт
сървисиз – Девня“ – ЕАД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Иван Паскалев Бочуков, със
срок за ликвидация 2 месеца.
51026
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 798/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Донев одитинг къмпани“ – ООД: заличава като управител
и представляващ Верка Ангелова Донева; вписва
нов предмет на дейност: независим финансов
одит, консултации в област та на данъците,
счетоводството, кредитирането и общественото
осигуряване, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, рекламна
и информационна дейност, представителство и
посредничество на физически и юридически лица,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, вкл. с цел продажба.
51027
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.VIII.2007 г. по ф.д. № 482/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Тодика
трейдинг“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Тодор Каменов Иванов и Калоян
Здравков Пенев; вписва промяна в наименованието – „Тодика трейдинг“ – ЕООД.
51028
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 2527/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Булгрейн 2004“ – ООД: заличава като съдружници
„Агро инвест – България“ – ООД, и „Мелница
Варна – ДВГ“ – ООД; вписва за съдружници
Галина Илиева Георгиева и Емануил Великов
Милев; заличава като управител и представляващ
Анатоли Димитров Славов; вписва като такъв
Емануил Великов Милев; приема и прилага
актуален дружествен договор и годишен счетоводен отчет за 2006 г., приети на ОС, проведено
на 27.IX.2007 г.
51029
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 2332/2004 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Ерфордия – 04“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – ул. Брегалница 16.
51030
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1369/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Лий
Роб – ентерпрайс“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – ул. Поп Харитон 11, партер.
51031
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 573/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „А – Палмира“ – ООД: вписва увеличаване капитала на
дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.
51032
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5799/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Смит – 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Прилеп 2, вх. 13, ап. 84, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
проектантска, консултантска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Иван Димитров Димитров, който управлява и представлява.
51033
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 1573/2006 вписа промяна
за „Франсимо“ – ООД: заличава като съдружници
Жан Еме Кастелано и Антони Жорж Сустел.
51034
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 5658/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Хоумпреп Бългерия“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Хан
Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на
сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина,
ремонт и реконструкция на обекти, проучване
и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в
строителството и предприемачеството, сделки
с интелектуална собственост и произведения на
изкуството, лизинг и други, незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Форд Алвис Бучанан и Саймън
Карл Латчем и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
51035
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 5862/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нюко Варна“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ген. Цимерман 38 – 40, ет. 3, ап. 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, агентство и посредничество,
маркетинг, рекламна и програмна дейност, създаване и изработване на рекламни материали,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови и лицензионни сделки, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост,
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туроператорска, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, сделки с валутни ценности и експлоатация
на обменни бюра за валута, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или по-нататъшна експлоатация. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
„А дамант Капитал“ – А Д, и се управлява и
представлява от Стоян Любомиров Малкочев.
51036
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5621/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Даная плюс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Д-р
Головина 21, ет. 3, ап. 112, с предмет на дейност:
счетоводни услуги, производство и търговия с
осветителни тела и ел. материали, ремонт и строителство на недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, импорт,
експорт, реекспорт, външнотърговска дейност
(след получаване на лиценз за тези, за които е
необходимо). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Даниела Люцканова
Данаилова, която го управлява и представлява.
51037
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5788/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алан 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, с предмет
на дейност: покупка на недвижими имоти, стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на конфекция, вътрешна
и външна търговия, комисионна, спедиционна,
складова, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, импресарска
дейност, рек ламна, информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Александър Владимирович Бусигин, който го
управлява и представлява.
51038
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 5155/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „А декс
принт Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Уста Кольо Фичето 3,
с предмет на дейност: предпечатна, печатна,
рекламна, фотографска дейност, производство
на рекламни материали върху хартиени и други
носители, производство, продажба и отдаване
под наем на рекламни площи, в т. ч. и на билбордове, производство и продажба на клипове,
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издателска дейност, производство и продажба на
селскостопанска продукция в суров и преработен
вид, покупко-продажба, рент-а-кар и транспорт,
търговия на едро и дребно, външнотърговска
дейност, проектиране, строителство, обзавеждане,
реконструкции и реставрации на сгради с цел
продажба, сделки, посредничество и консултации
с недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Светлана
Богомилова Минчева, която го управлява и
представлява.
51039
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 6015/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ог раничена отговорност „П У Ц
Аспарухово“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 83, ап. 19,
с предмет на дейност: посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем и
аренда на недвижими имоти, покупко-продажба
на недвижими имоти, 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, проектиране,
строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни
и нежилищни сгради, управление на недвижими
имоти, животновъдство и търговия с животни,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги. Дружеството е с
капитал 311 000 лв., със собственик на капитала
„Трансстрой – Варна“ – АД, и се управлява и
представлява от Арто Гарбис Тахмизиян и Иван
Василев Накев само заедно.
51040
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 3981/2007 вписа промяна
за „Кариа Бийч България“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Петър Василев
Петров и вписва като такъв Дан Рошка-Миелус.
51041
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 1929/2006 вписа промяна
за „Ахелой Бийч (България)“ – ЕООД: заличава
като управител Петър Василев Петров; вписва
като управител Дан Рошка-Миелус.
51042
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5752/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Варбъл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владиславово, бл. 7, вх. 2, ет. 6, ап. 32, с предмет на
дейност: транспортни услуги, търговия на едро
и дребно – внос и износ, маркетинг, реклама,
бартерни, лизингови и други операции, свързани
с експорт и импорт на стоки и услуги, търговско
посредничество, агентство и представителство
на български и чуждестранни физически лица
в страната и в чужбина, комисионерство, проектиране във всички фази, вкл. изработване
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на проекти за строителството, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия, производство, изкупуване и преработка
на промишлена и селскостопанска продукция,
хотелиерство, ресторантьорска и туристическа
дейност, импресарска дейност, инсталация и
поддръжка на информационни програми, както и
извършване на всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., собственик на капитала е
Георги Апостолов Георгиев, който го управлява
и представлява.
51043
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 998/2000 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Ел Зет“ – ООД:
вписва нов адрес на управление – Централ Плаза,
ул. Никола Вапцаров 25Б, ет. 6, офис 601.
51044
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5822/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Инфинити трейдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Неофит Бозвели 38, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос – износ на стоки, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, туристически, хотелиерски, рекламни,
информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Румен Добрев Йорданов
и Добрин Станимиров Добрев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51045
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4733/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Веалди“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет. 4, ап. 3, с предмет на дейност: изработка
и продажба на очила, продажба на материали за
очна оптика и медицински пособия, покупка на
стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Ганчев Митев и Величка
Стоянова Бонева и се управлява и представлява
от Димитър Ганчев Митев.
51046
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 3140/2004 вписа промяна
за „Билд инвест 05“ – ЕООД: вписва ново наименование – „Дочев груп“ – ЕООД; заличава като
управител и представляващ Динко Петров Дочев.
51047
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5819/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Фидълстикс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Янкул войвода
30, вх. А-2, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност:
предприемачество и инвеститорска дейност в
областта на строителството, проектиране, осъществяване, ремонт и инвеститорски контрол на
жилищни, стопански, туристически и промишлени обекти, туристически услуги, търговска,
посредническа и комисионна дейност, импорт,
експорт, реекспорт и бартер, представителство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, след получаване на разрешение от
надлежните органи, маркетинг, строителство,
ремонт и обзавеждане на жилищни, стопански,
промишлени, туристически обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Шон
Джерард Уилън и Патрик Джерард Уилън и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51048
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5737/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александра електрик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Езерово, ул. Васил Левски 18,
с предмет на дейност: покупки на стоки с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, туризъм, всички видове услуги,
свързани с туризма, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, комисионна, консултантска,
посредническа, рекламна, преводаческа, издателска, импресарска, протоколна, представителска
и други дейности, организиране и провеждане
на панаири, конгреси, симпозиуми, търговска
дейност в страната и в чужбина, туроператорска
дейност (след лиценз), туристическа агентска
дейност (след лиценз), общи и специализирани
изложения, базари, изложби, изложби-базари,
строителство и строително-ремонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Филчо Райчев Филев, който го
управлява и представлява.
51049
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 5764/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорост „Адриатика“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Свобода, бл. 22, вх. 1, ет. 5, ап. 141, с предмет на
дейност: производство и търговия на декоративни
растителни видове, външно и вътрешно озеленяване, проектиране, изграждане и поддържане
на паркови декоративни площи, затревяване,
зацветяване, засаждане на дървета и храсти,
както и тяхното поддържане, проектиране на
автоматизирани системи за поливане и напояване, градинско-парково и декоративно осветление, проектиране и изграждане на елементи и
аксесоари от ковано желязо и дървен материал,
производство и търговия с дървени сглобяеми
къщи, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Андрияна Георгиева
Андреева, която го управлява и представлява.
51050

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5789/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аелита 357“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Възраждане, бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, с предмет
на дейност: покупка на недвижими имоти, стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на конфекция, вътрешна
и външна търговия, комисионна, спедиционна,
складова, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, импресарска
дейност, рек ламна, информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Наталия Петровна Баришева, която го управлява
и представлява.
51051
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 5661/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Имоти
Карл – 1962“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Хан Аспарух 34, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
комплексно изпълнение на сгради, инженерни
обекти в страната и в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти, проучване и внедряване на
нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството и
предприемачеството, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Карл Томасън, който го
управлява и представлява.
51052
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5768/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Холдън Хоумс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Дякович 20, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска,
монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Дейвид Антъни Холдън, който го управлява и
представлява.
51053
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 5665/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пи – мото1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради,
инженерни обекти в страната и в чужбина, ремонт
и реконструкция на обекти, проучване и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството
и предприемачеството, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Дейвид Норман Линч,
който го управлява и представлява.
51054
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 5663/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джиан Ши“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Воден 30, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
комплексно изпълнение на сгради, инженерни
обекти в страната и в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти, проучване и внедряване на
нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството и
предприемачеството, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Джиан Ян Ши и се управлява и представлява от Джиан Ян Ши.
51055
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 5664/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нешънъл
парк Ритрийтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Хан Аспарух 34, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информацион-
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ни, програмни, импресарски или други услуги,
комплексно изпълнение на сгради, инженерни
обекти в страната и в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти, проучване и внедряване на
нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството и
предприемачеството, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Дейвид Алан Лийк, който
го управлява и представлява.
51056
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 5662/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рик Вег“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Воден 30, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина,
ремонт и реконструкция на обекти, проучване
и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в
строителството и предприемачеството, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Рисзард Жерзи Вегрзин, който го управлява и
представлява.
51057
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 3301/2000 вписа промени
за „Гранд“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Хараламби Иванов Калчев и Виктор
Георгиев Нейчев; вписва промяна в наименованието – „Гранд“ – ЕООД, с едноличен собственик
и управител Веселин Начков Начев; вписва нов
адрес на управление – ж.к. Младост, бл. 147,
вх. 12, ап. 30.
51058
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
2.Х.2007 г. по ф.д. № 571/2001 вписа прехвърляне на
търговско предприятие на ЕТ „Джиджи – 2 – Петьо Николов“ от Петьо Росенов Николов на
„Томато“ – ООД.
51059
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 1507/2001 вписа промени
за „Хосе – 2“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.
51060
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акци-
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онерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Баск Ер“ – АД, по ф.д. № 513/2002, е представен
в търговския регистър.
51061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1746/2003 вписа промяна
за „Агробгг“ – ООД: заличава като съдружник,
управител и представляващ Радко Илиев Ангелов;
вписва като едноличен собственик, управител и
представляващ Ангел Илиев Ангелов; променя
фирмата на „Агробгг“ – ЕООД.
51062
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 469/2005 вписа промяна за „Хепи“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 540 000 лв.
на 2 040 000 лв. чрез издаване на нови 1500 акции от следните класове: клас „А“ – 500 акции
на приносител с право на глас с номинал по
1000 лв., и клас „Б“ – 1000 привилегировани акции на приносител без право на глас с номинал
по 1000 лв.; емисионната стойност на 1 акция е
2060 лв.; новите 1500 акции са изцяло записани.
51063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 3432/2007 вписа промяна
за „ИА Трейдинг“ – ООД: вписва като съдружник
Павел Димитров Стоянов.
51064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д № 3396/2005 вписа промяна
за „Билдрокс“ – ООД: вписва като съдружник
Йордан Динков Дочев.
51065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 2666/2003 вписа промяна за
„Амброзия 2003“ – ООД: заличава като управител
и представляващ Даниела Стоянова Димитрова;
вписва като управител и представляващ Илия
Анастасов Димитров.
51066
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 151/2006 вписа промяна
за „Теотрейд“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ
Теодор Иванов Йорданов; вписва като едноличен
собственик, управител и представляващ Огнян
Ангелов Иванов.
51067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 5452/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Пропс фор Ас“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман
9, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност и
услуги, експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност
(след лиценз), маркетинг и мениджмънт услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джон Франсис Браун и Филип Майкъл
Доналдсън, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
51068
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 5710/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Селма“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Стара планина 2, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: търговия със спиртни/алкохолни напитки
и тютюневи изделия в страната и в чужбина,
внос и износ на алкохолни напитки и тютюневи изделия, производство и покупка на стоки
или други вещи с цел продажба, комисионна,
спедиц ионна, ск ла дова, л изинг ова дейнос т,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външнотърговска дейност, експорт
и реекспорт, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, прог рамна, импресарска, ст роителна,
проектантска, консултантска, маркетингова,
складова, таксиметрова дейност и предоставяне на други услуги, мениджмънт, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари по шосе,
жп, въздух и вода в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Мирослав Андрианов Влаев, който
го управлява и представлява.
51069
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 7274/93 вписа заличаване
на „Гепард“ – ООД.
51070
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.IX.2007 г. по ф.д. № 279/97 вписа промени за
„Брод“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – ул. Цар Самуил 12, ет. 1, ап. 4; вписва нов
предмет на дейност: счетоводни услуги, данъчни
и финансови консултации, всякакви търговски и
производствени дейности.
51071
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 5738/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Фентъзи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 147, вх. 10, ет. 5, ап. 158, с предмет
на дейност: търговска дейност на едро и дребно
с хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство, строителни услуги, сделки с недвижими
имоти, хотелиерство, спедиторска и транспортна
дейност – превоз на пътници и товари, проучване,
проектиране, строителство и експлоатация на
стопански обекти, складови помещения, магазини,
посредничество и търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, производство на стоки и извършване на
услуги, наемни отношения, консултантски и други
дейности, разрешени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Диана Емилова Захариева, която го управлява
и представлява.
51072
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 4568/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Гест 70“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 306, вх. 8, ет. 6, ап. 121, с предмет на дейност: транспортна дейност – превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина
(след лиценз), автомонтьорски услуги, покупко-продажба на леки, товарни и тежкотоварни
транспортни средства, внос, износ и реекспорт
на автомобили, консултации и автотехнически
експертизи, търговия с транспортни средства,
масла и горива, търговия с гуми и резервни
части, рент-а-кар, строително-ремонтна и монтажна дейност – сухо и довършително строителство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
търговска дейност на едро и дребно, туризъм,
туроператорски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, производство на стоки и услуги, услуги
в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стамат Тодоров Стайков и Петър
Димов Петров и се управлява и представлява
от Стамат Тодоров Стайков.
51073
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2003 г. по ф.д. № 2129/2002 вписа промяна
за „Дар – С – сервиз“ – ООД: заличава като съдружник Десислава Иванова Николова-Илкова
и я заличава като управител и представляващ
дружеството; вписва като управител и представляващ дружеството Станислав Иванов Станев.
51074
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1917/2004 вписа промяна
за „Малкои“ – ЕООД: вписва като съдружник
Уенди Елиз Бойър; вписва ново наименование –
„Малкои“ – ООД; вписва като управител Уенди
Елиз Бойър, който ще управлява и представлява
заедно и поотделно с другия управител Малкълм
Едуард Бойър; вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Бенковски, ул. Девета 5, община
Аврен, област Варна.
51075
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 5281/92 вписа промяна за
„Даниел“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Варна, бул. Цар Освободител 36.
51076
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 3954/96 вписа промяна
за „Томилимпекс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ
Илиян Петров Томов; вписва като едноличен
собственик, управител и представляващ Стела
Василева Маринова; вписва ново седалище и
адрес на управление – с. Въглен, област Варна.
51077
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 523/2003 вписа промяна
за „Вамос Чарт Ко.“ – ООД: вписва ново наименование – „Вамос Меритайм“ – ООД; вписва
нов адрес на управление – Варна, ул. Хан Крум
11, ет. 2, ап. 7.
51078
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 2011/2003 вписа промяна за
„Перилис трейдинг“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление – с. Кичево, община
Аксаково, територията на кооперация „Зора“.
51079
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 5446/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Шерман“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Александър Малинов 14, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, лизинг, отдаване под наем
на недвижими имоти, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Робърт
Дохърти и Барбара Дохърти, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
51080
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5726/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Надежда – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна ул. Подполковник Калитин
34, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търговия,
производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
складова, лизингова, транспортна, таксиметрова,
комисионна, спедиторска, оказионна и консигнационна, туристическа дейност, търговия в
безмитни зони, хотелиерска, ресторантьорска
дейност (след лицензиране), сделки с интелектуална собственост, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, агентийна, шипшандърска дейност,
видео- и звукозаписи, филми, рекламна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти и комплексни обекти с цел продажба,
отдаване под наем на движимо и недвижимо
имущество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Катя Петрова Илиева,
която го управлява и представлява.
51081
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5725/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ники – 45“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Игнатиево, община Аксаково, ул. Петър Маринов 11,
с предмет на дейност: търговия, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, складова, лизин-
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гова, транспортна, таксиметрова, комисионна,
спедиторска, оказионна и консигнационна, туристическа дейност, търговия в безмитни зони,
хотелиерска, ресторантьорска дейност (след лицензиране), сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, агентийна,
шипшандърска дейност, видео- и звукозаписи,
филми, рекламна дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти и комплексни
обекти с цел продажба, отдаване под наем на
движимо и недвижимо имущество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Иван Господинов Няголов, който го управлява
и представлява.
51082
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 5851/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Униколд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Вла д исла в Варнен ч и к 230, вх. 2 , е т. 3
ап. 9, с предмет на дейност: монтаж, ремонт и
поддръжка на хладилни промишлени системи,
климатизация и вентилация, заваръчна дейност и
металообработване, електрообзавеждане, ремонт
и поддръжка, автомонтьорство, монтаж, ремонт
и поддръжка на АГУ, газифициране на сгради
и промишлени обекти, ремонт и поддръжка на
ел. уреди, кораборемонт и корабостроене, услуги
на физически и юридически лица, преводаческа
дейност (по надлежния ред), търговия на едро и
дребно с промишлени и хранителни стоки, търговия с цигари и алкохол и други лицензионни
стоки (след лиценз), търговско представителство
и посредничество, транспортна, превозна, туристическа, туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство (след лиценз), покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия в страната и извън нея. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Георги Златев Кисьов, който го управлява и
представлява.
51083
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 5005/95 вписа промяна за „Гиаб – БГ“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – Варна, ул. Фредерик Жолио-Кюри
96; заличава като съдружници Теодора Димчева
Димова и Весела Йорданова Маринова; заличава
като управител Теодора Димчева Димова; променя
фирмата на „Гиаб – БГ“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ
Красимир Петров Ленков.
51084
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 3003/2007 вписа промяна
за „Аля център“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – Варна, ул. Неофит Бозвели 3, ет. 4,
ап. 12; вписва увеличение на капитала от 5100 лв.
на 5200 лв.; заличава като съдружник и управител
Антония Крумова Алтъколачева.
51085
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1195/97 вписа промяна
за „Ясен НМ“ – ЕООД: вписва като съдружник,
управител и представляващ Емилия Ангелова
Николова; заличава като управител и представляващ Иван Цветанов Димитров; променя фирмата
на „Ясен НМ“ – ООД.
51086
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 5660/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пи – мотоз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина,
ремонт и реконструкция на обекти, проучване
и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в
строителството и предприемачество, комисионни,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и
произведения на изкуството, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Дейвид Норман Линч, който го управлява и
представлява.
51087
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5721/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ви Джи
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Български орел 10, ет. 4, ап. 10,
с предмет на дейност: хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, посредничество при
продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, търговия с недвижими имоти, икономически консултации и проучвания, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, транспортна, лизингова, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и фирми, издателска и рекламна дейност, счетоводни и интернет услуги, стоков контрол и др.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Георги Костадинов Аврамов, който
го управлява и представлява.
51088
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5653/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ники
77“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бяла, ул. Йордан Ноев 60, с предмет на
дейност: производство, покупка и преработка на
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стоки или други вещи с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова,
консултантска, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, превозна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа и туроператорска
дейност, проектиране, строителство и ремонт на
жилищни и промишлени обекти, проектантска,
сервизна дейност, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Атанас Николов Атанасов, който го управлява
и представлява.
51089
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 5778/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Артик“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 149, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
фото- и видеозаснемане и услуги, продажба на
фотоматериали, туристическа, туроператорска,
ту рагентска, ресторантьорска и хотелиерска
дейност (след лиценз), търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, вкл. внос и износ
на стоки, сделки с интелектуална собственост,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Иво Василев Иванов, който го
управлява и представлява.
51090
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 4840/2006 вписа промяна за „Аяк термогаз“ – ООД: заличава като
съдружник, управител и представляващ Ясен
Димитров Георгиев и вписва като такъв Енчо
Йорданов Енчев.
51091
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9851
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 5577/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Априори експорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Доктор Железкова, бл. 10, вх. 5, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка, внос, износ
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупко-продажба, сервиз, поддръжка на ел.
техника, изработка, производство и търговия
със софтуерни продукти, продажба на стоки
от собствено производство, ресторантьорство,
търговска дейност, търговско представителство
и посредничество, рекламни, информационни,
програмни, транспортни, спедиторски, консултантски и други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
от управителите Георги Стойчев Митков и Емил
Добрев Ефтимов заедно и поотделно.
51092
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5733/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Михаел
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Тиримос“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Свобода 20, вх. 2, ап. 58,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, туристическа, туроператорска и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, комисионна и лизингова
дейност, строителство и строително-ремонтна
дейност, консултантски услуги, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Михаел Тиримос, който го
управлява и представлява.
51093
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5734/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Теодору енд Адаму
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Свобода 20, вх. 2, ап. 58, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, туристическа, туроператорска и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, спедиторска дейност,
рекламна дейност, счетоводни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионна
и лизингова дейност, инвестиране, строителство
и строително-ремонтна дейност, консултантски
услуги, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ламброс Теодору и
Антонис Адаму и се управлява и представлява
от Ламброс Теодору.
51094
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 796/2005 вписа промяна за
„Елит кар ВМ“ – ООД: заличава вписаното наименование на съдружника „Елит кар“ – ООД; вписва
като наименование „Елит кар сервиз“ – ООД.
51095
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 5470/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Финалекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Ружа 6, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
консултантски услуги в областта на финансите,
търговията и строителството, вътрешна и външна
търговия, маркетинг, търговско представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителни и ремонтни услуги, както
и всякаква друга търговска дейност, сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
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с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Александър Симеонов Симеонов, който го управлява и представлява.
51096
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г.
по ф.д. № 5760/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Делта Де инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Гривица,
бл. 10, ет. 8, ап. 54, с предмет на дейност: търговска
дейност на едро и дребно в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, производство на стоки и други вещи с цел продажба,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелски, туристически, туроператорски, турагентски, ресторантьорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, проектиране и
строителство на жилищни и промишлени обекти,
производство и продажба на строителни материали, покупко-продажба, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Димитър Кирилов Димитров, който
го управлява и представлява.
51097
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 5566/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ „Везни
2002 – Валентина Тодорова“ от едноличния търговец Валентина Русева Тодорова на Иван Тодоров
Тодоров и го вписва като едноличен търговец с
фирма „Везни – 2002 – Иван Тодоров“.
51309
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.IX.2007 г.
по ф.д. № 2200/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Юнимастърс
лоджистикс“ – ЕАД: заличава като член на СД
Свилен Николов Крайчев; вписва като такъв
Георги Красимиров Малеевски.
51310
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 31.VIII.2007 г. по ф.д. № 2784/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Дар трейд“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Дарина Милчева Начева;
вписва като такъв Теньо Димитров Андонов.
51311
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„КТМ“ – АД, по ф.д. № 3247/2006, е представен
в търговския регистър.
51312
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 3980/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Супернова“ – ЕООД: вписва като съдружник
Георги Василев Димитров; вписва промяна в
наименованието – „Супернова“ – ООД.
51313
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.IX.2007 г. по ф.д. № 4140/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Инфинити Гейм“ – ООД: вписва за управител
Христо Маринов Митев, който ще представлява
дружеството само заедно с другия управител
Емил Христов Енев.
51314
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д № 1490/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „ХТ – партнер“ – ООД: заличава като съдружник Христо
Валентинов Томчев; вписва като такъв Петър
Валентинов Тодоров.
51315
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 4995/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Интер“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 109, вх. 6,
ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: промишлено и
жилищно строителство, строително-ремонтни услуги, търговия с недвижими имоти, консултантска
и спортна дейност, превоз на пътници в страната
и в чужбина (след разрешение), производство и
търговия в страната и в чужбина със строителни
материали, промишлени стоки и стоки за бита,
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни
сделки, производство, преработка, обработка,
съхранение и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска, промишлени
и животински стоки, хотелиерство (след лиценз),
ресторантьорство (след лиценз), туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги и рент-а-кар услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Копач и
Роберт Марек Скибински и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51316
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 5016/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аве арт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Македония 32, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговия с картини и други произведения на изкуството, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
транспортна дейност, таксиметрови превози на
товари и пътници в страната и в чужбина (след
лиценз), охранителна дейност, ресторантьорство
(след лиценз), преводаческа дейност, обработка,
преработка, покупко-продажба на изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни (след
лиценз), всякакъв вид услуги на фирми и граждани,
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лизинг, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и наемни
отношения, създаване на тенис школа, школа по
изобразително изкуство и пластика, провеждане на
спортни мероприятия, организиране на изложби
и пленери. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Владин Йорданов Владев,
който го управлява и представлява.
51317
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 5036/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Балканика – строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Приселци,
община Аврен, с предмет на дейност: търговия и
доставка на промишлени стоки в страната, строително-ремонтна и монтажна дейност, търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, вкл.
внос, износ на стоки, продажба на йонообменни
смоли, почистване на канализационни системи.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Тодорка Банчева Василева, която го
управлява и представлява.
51318
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 5041/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Той консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Струга 35, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
консултантски услуги, вкл. в областта на финансите, застраховането, проектиране, инвестиране
и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, строително-монтажни дейности,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа
дейност, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, търговия на едро и дребно, таксиметрови
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Тодор Йовчев Тодоров,
който го управлява и представлява.
51319
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 5070/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „БВ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Г. С. Раквоски 25 – 27,
ет. 2, офис 2, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир
Борисович Рисин и Борис Алексеевич Рисин и
се управлява и представлява от Владимир Борисович Рисин.
51320
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 5084/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Спецоне“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Чайка, бл. 2, вх. Е, ап. 30, с предмет на
дейност: промишлено и жилищно строителство,
строително-ремонтни услуги, търговия с недвижими имоти, превоз на пътници в страната и
в чужбина (след разрешение), производство и
търговия в страната и в чужбина със строителни материали, промишлени стоки и стоки за
бита, външнотърговска дейност – внос, износ,
бартерни сделк и, производство, преработка,
обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска,
промишлени и животински стоки, хотелиерство
(след лиценз), ресторантьорство (след лиценз),
превозни сделки, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на
допълнителни туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, консултантски услуги
и рент-а-кар услуги, развлекателно-увеселителна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Слави Пейчев Славов,
който го управлява и представлява.
51321
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 5105/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Апсида“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 38, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, вкл. с цел продажба, покупка
и продажба на стоки, търговия на едро и дребно,
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, консултантска дейност, внос и износ, авторемонтна
дейност, транспортна дейност в страната и в
чужбина, рекламна и информационна дейност,
маркетинг и мениджмънт, представителство и
посредничество на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Иван Стойчев Василев, който го
управлява и представлява.
51322
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 5184/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ники – строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Струга 27,
ет. 1, ап. 143, с предмет на дейност: строителна,
ремонтна, монтажна и сервизна дейност, поставяне
на външни и вътрешни изолации, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, външна търговия,
производствена дейност, услуги за физически
и юридически лица. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Николай Георгиев Енчев
и Никола Кръстев Киров и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51323
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 5196/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Спика – 2002“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Константиново, ул. Васил Левски 46, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
от всякакъв вид, хотелиерство и ресторантьорство
(след лиценз), лизинг, услуги по поддържане на
чистотата и преработка на отпадъците в населените места, откриване на кафе-бар, счетоводни
услуги, строително-монтажна дейност, импорт,
експорт и реекспорт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, транспортни услуги в страната и в чужбина,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, поупко-продажба на недвижими имоти и
отдаване на автомобили под наем. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Драгомир Петров Парашкевов, който го управлява
и представлява.
51324
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 5197/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Делижанс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Георги Стаматов 7, вх. В, ет. 5, ап. 43, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки
от всякакъв вид, хотелиерство и ресторантьорство
(след лиценз), лизинг, услуги по поддържане на
чистотата и преработка на отпадъците в населените места, откриване на кафе-бар, счетоводни
услуги, строително-монтажна дейност, импорт,
експорт и реекспорт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни фирми, транспортни услуги в страната и в
чужбина, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, покупко-продажба на
недвижими имоти и отдаване на автомобили
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Константин Маринов
Димитров, който го управлява и представлява.
51325
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 5198/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ани и Тами“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, кв.
Победа, бл. 12, вх. Б, ет. 7, ап. 48, с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, обработен и преработен вид в страната
и в чужбина, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
юридически лица, рекламна дейност, външнои вътрешнотърговска дейност, производство и
пласмент на стоки и услуги, транспортна дейност,
строителство, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство или представяне на други
услуги, селскостопанска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство и пласмент
на скъпоценности, след съответно разрешение,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

продажба, сделки с недвижими имоти, счетоводни
и В и К услуги, след получаване на разрешения
за извършване на тези дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Анелия Миткова Минчева-Мутафова, която го
управлява и представлява.
51326
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 5233/2007 вписа в
реистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Варненска инвестиционна компания“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Цар Симеон I № 12,
ет. 2, офис 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем и посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Ева Евгениева Марчева и Татяна
Илиева Банова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51327
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 3716/90 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ривиера“ – АД: заличава
като член на СД Милена Каменова Плочева;
вписва като такъв „Аекс“ – АД; вписва актуален
устав на дружеството.
51328
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 5372/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Форекс софтуер“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Петър
Райчев 4, вх. К, ет. 5, ап. 62, с предмет на дейност:
производство и търговия със софтуер и софтуерни
продукти, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, посреднически и комисионни
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос и износ, туристическа дейност, производство
и търговия с продукция, материали и стоки в
първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционна дейност, транспортна дейност, ресторантьорска и хотелиерска дейност, рекламна,
косултантска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мирослав Петров Попов
и Петя Милчева Попова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51329
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 5266/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ „Варна
скейт спорт – Весислав Дюлгеров“ от едноличния
търговец Весислав Величков Дюлгеров на Методи
Харизанов Шапков и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Варна скейт спорт – Методи
Шапков“.
51330
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 2280/2007 вписа в регистъра за тър-
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говски дружества промени за „Оптимус инженеринг“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик
„Оптимус (Абърдийн) лимитид“; вписва промяна
в наименованието – „Оптимус инженеринг“ – АД;
вписва нов устав на дружеството.
51331
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 2295/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Чайка
2007“ – ООД: вписва като управител Хоре Салусте,
който ще представлява и управлява дружеството
заедно с Умалт Алдамович Осмаев.
51332
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3145/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Алюзия“ – ЕООД: допълва предмета с „посредничество в областта на застраховането като
застрахователен агент“.
51333
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4269/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Павилоста“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Добри Войников 17, ап. 11, с предмет на дейност:
строителство, строително-монтажни услуги на недвижими имоти, покупка, ремонт и построяване с
цел продажба и отдаване под наем, посредничество
при покупко-продажба и наемане на недвижими
имоти, посредничество и представителство на
местни и чуждестранни юридически лица, консултантска дейност, посредничество при намиране
на работа в страната и в чужбина, брокерска и
агентска дейност, внос и износ на стоки и услуги,
складова дейност, лизингова дейност, сделки с
интелектуална собственост, производство на стоки
и извършване на услуги с цел продажба, реклама,
мениджмънт и маркетинг, комисионна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Павилоста Лимитид и се управлява
и представлява от Александрс Алексейевс и Андрейс Сахматовс заедно и поотделно.
51334
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 4428/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Астрон 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
местност „Свети Никола“, УПИ Х-2898, кв. 22, по
плана на ж.к. Бриз, вх. 2, ет. 2, ап. 8, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба,
туристическа и туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, спедиторска дейност,
рекламни, забавни и електронни игри, търговско
представителство и посредничество, комисионна
и лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление на недвижими имоти, инвестиране,
проектиране и строителство, строително-ремонтна дейност, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Фридрих
Назаренус, който го управлява и представлява.
51335
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 4570/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Силвано груп“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Розова долина 48, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно, производство и
пласмент на стоки за бита, промишлеността и
хранителни стоки, строително-ремотна и монтажна дейност – сухо и довършително строителство,
покупко-продажба на недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, туризъм, туроператорски
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, производство на стоки и услуги, услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светослав Христов Иванов, който
го управлява и представлява.
51336
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IX.2007 г. по ф.д. № 4708/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Диора“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, м.
Траката, предградие „Лозята“ 2188, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, търговска дейност в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, рекламна,
информационна, прог рамна, консул тан тска,
импресарска дейност или предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
недвижими имоти и интелектуална собственост,
счетоводна дейност, увеселителни заведения и
игри, вещи под наем и оказиони. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Тодорка Стайкова Тодорова, която го управлява
и представлява.
51337
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 4819/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Веника Ком“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Явор, бл. 3, вх. Д, ап. 25, с предмет на дейност: консултантски и системинженерни услуги в областта
на електронноизчислителната техника, сервизно
обслужване, монтаж, въвеждане в експлоатация
на електронна, изчислителна, регистрационна и
телекомуникационна техника, търговия, инсталиране и поддържане на компютърни системи,
консултантска дейност, обучение, изработване,
разпространение и инсталиране на програмни
продукти, проектиране, курсове по и превод
от чужди езици, рекламна дейност, покупка на
стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, консултации, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
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цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Венета Христова
Тодорова, която го управлява и представлява.
51338
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 4825/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Кантри“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, к.к. Чайка, м. Караташ, бл. 3, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство или посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорски, хотелиерски, туристически
услуги след лиценз, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, международни
превози. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Оксана Николаевна Кабчук и Павел
Вячеславович Кабчук и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
51339
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 4859/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ес Кей Кей“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Разлог, бл. 705, ап. 119, с предмет надейност:
търговия с хранителни и промишлени стоки,
рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка на стоки или вещи с цел
препродажба в първоначалан, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица
пред митническите органи и свързаните с тази
дейност услуги, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, образователни услуги, свързани с
повишаване на квалификацията и преквалификация, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, лизинг, всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Стоян Красимиров Кирилов, който го управлява
и представлява.
51340
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 4860/2007 вписа в регист ъра за т ърговск и д ру жест ва едноли чно
дружество с ограничена отговорност „Мистик
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, кв. Чайка, бл. 48, вх. А, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: търговия на дребно и
едро с всички разрешени от закона стоки, които
могат да бъдат в първоначален, обработен или
преработен вид, външнотърговска дейност, посредничество и комисионерство, рекламна дейност и
сделки с интелектуална собственост, търговско
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представителство на български и чуждестранни
юридически лица, наемане и експлоатация на
търговски обекти, създаване на търговски вериги,
хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска
и туристическа дейност, консултантски услуги,
счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с недвижими имоти и земеделски земи,
продажба на стоки от собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Вяра Йорданова Иванова, която го
управлява и представлява.
51341
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 4870/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ева стар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Младост, бл. 146, вх. 4, ет. 8, ап. 86, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
(транспортна дейност), консултантска дейност,
проектиране и строителство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, хотелиерски (след
лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки
по предоставянето на други услуги, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, счетоводни услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Ивелина Емилова Христова, която го управлява
и представлява.
51342
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 4872/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кар трейдър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Александър Батенберг 11, вх. Б, ателие 1, с
предмет на дейност: покупка на нови и употребявани стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба,
превозна и реекспортна дейност, хотелиерска,
туристическа, ресторантьорска дейност (след
лиценз), складова дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни и строително-монтажни услуги,
производство на селскостопанска продукция,
комисионни сделки, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, търговско представителство и посредничество. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Милен Стоянов Димитров, който управлява и
представлява.
51343
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4921/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Стилекс 1“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Бриз, ет. 1, ап. I-5, парцел I-1893, с предмет на
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дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
консултантска и експертна дейност, търговско
представителство и посредничество, туристическа
дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Илиев Даскалов и Драгомир
Атанасов Иванов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51344
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 4923/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Луумс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Сливница 5,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, посредническа
дейност при информиране и наемане на работа в
страната и в чужбина, след надлежно разрешение,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туроператорска дейност
и туристическа агентска дейност, след лиценз,
хотелиерство и ресторантьорство, след лиценз.
Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници
Питър Дейвид Лумис, Денис Елейн Лумис и Робърт
Джонатан Лумис и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51345
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 4951/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Фокс Хил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Битоля 12, партер, 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 ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рек ламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Енис Руменс-Харпър и Клеър
Руменс-Харпър и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51346
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 4952/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нузавон МСГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Чаталджа 19, вх. В, ет. 3, ап. 16, с предмет
на дейност: покупка, строеж, реконструкция,
реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, озеленяване,
консултантски услуги в областта на дизайна и
строителството, счетоводни и данъчни консултации и услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност и услуги, туристическа
агентска дейност и услуги, транспортна дейност,
в т. ч. спедиционни сделки, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Георги Мирчев Георгиев, който го управлява и
представлява.
51347
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 4983/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Заводски строежи
Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Владислав Варненчик 281, с предмет
на дейност: търговия с автомобили, техническо
облужване и ремонт на автомобили, търговия с
мотоциклети, части и принадлежности за тях,
техническо обслужване и ремонт на мотоциклети, търговия на дребно с автомобилни горива и
смазочни материали след получаване на лиценз,
даване под наем на леки и лекотоварни автомобили (без водач), таксиметров пътнически транспорт. Дружеството е с капитал 110 000 лв., със
собственик на капитала „Девня трейд“ – ООД,
и се управлява и представлява от Петър Димитров Йорданов.
51348
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 4988/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „С и С – стил“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост,
бл. 146, вх. 6, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност:
предприемачество – строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтна дейност, търговия на стоки и вещи
в първоначален, преработен и обработен вид,
хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Станислав
Ранков Рандев и Симеон Христов Димитров
и се управлява и представлява от Станислав
Ранков Рандев.
51349
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1003 от
3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 120/97 вписва в търговския
регистър заличаване на „Веда – 2003“ – ЕООД.
51350
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 971 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 418/2003 вписа в търговския регистър промени за „Златорожие“ – ООД:
вписва като съдружници Илия Маринов Предов,
Софрони Манолов Петров и Стефчо Параскевов
Флоров; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 5300 лв.; вписва промяна
в дружествения договор.
51351
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 962 от
22.ХІ.2007 г. по ф. д. № 53/2006 вписа в търговския регистър промени за „Агроплант“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на всичките 50 дружествени
дяла на обща стойност 5000 лв. от Марио Захариев
Захариев на Марио Теофилов Маринков; вписва
заличаване на управителя Дора Иванова Цолова;
вписва като управител и едноличен собственик
на капитала на дружеството Марио Теофилов
Маринков.
51352
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Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 976 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 181/2007 вписа в търговския регистър промени за „Миг март“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Видин, ул. Бдин 12, ет. 3, в община Видин, с.
Синаговци, ул. Тридесет и първа № 27.
51353
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1004
от 3.ХІІ.2007 г. по ф. д. №532/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пондероса“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Ново село,
област Видин, ул. Хаджи Димитър 10, с предмет
на дейност: посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, покупка и продажба на
стоки в първоначален, преработен и обработен
вид; търговска дейност; транспорт, спедиция,
лизингова и складова дейност, внос и износ на
стоки, както и всякаква друга дейност незабранена със закон или подзаконови нормативен акт,
като дейността ще се осъществява в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик и управител Лесли Ленърд Роу.
51354
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1002
от 30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 567/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Али – Мар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление с. Флорентин, община Ново
село, област Видин, ул. Първа 50, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия на дребно
и едро; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица; производство и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход и от промишлен характер;
комисионна и спедиционна дейност; покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; лизинг, автосервизни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, машинописни и ксекроксни услуги, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Алин-Никушор
Чаушу и Николае-Мариан Чолаку-Оръску и се
управлява и представлява от управителя АлинНикушор Чаушу.
51355
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 956 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 537/2007 вписва промяна
за „Интер капитал инвест център“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала с 6 591 000 лв., като
от 3 050 000 лв. капиталът става 9 641 000 лв.,
представляващ стойността на недвижими имоти;
вписва нов учредителен акт.
51456
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от № 967
от 23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 544/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дани“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Видин, ул.
Детелина 3, с предмет на дейност: производство
и търговия с мебели, дограма и дървен материал
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в страната и в чужбина; производство и търговия
със стоки и услуги в страната и в чужбина, в т.ч.
оказионна, комисионна и аукционна търговия – в
магазини и разносна; производство, изкупуване,
преработка и т ърговия със селскостопанска
прод у к ци я; т ранспортна дейност – всякакъв
транспорт, в т. ч. таксиметрова и автосервизна;
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
рекламна и импресарска, консултантска дейност,
в т. ч. икономически, правни и инженерингови
услуги; външноикономическа дейност; туристическа дейност в страната и в чужбина, включваща
социален, специализиран и стопански туризъм,
в т. ч. екскурзии, експедиции, спонсорски договори, търговия с екипировка и съоръжения за
туризъм и спорт в страната и в чужбина и други
дейности, свързани с отдиха и свободното време;
хотелиерство и ресторантьорство; експлоатация,
обзавеждане и строителство на обекти за спорт и
туризъм, в т. ч. спортни и фитнесцентрове; отдаване под наем и за съвместна дейност на обекти и
имущество, включително и предоставени от други
физически и юридически лица; други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Данут-Дионел Никола
и Василе-Ионел Танасие, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51457
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 с решение № 999 от
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 559/2007 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятие на
ЕТ „Моника – Валентин Каменов“ от Валентин
Каменов Виденов като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на Камен
Виденов Младенов и го вписва като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Моника – Камен Виденов“.
51458
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 974 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 563/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Калсо“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Видин, ул. Княз Дондуков 22,
вх. Б, ет. 3, ап. 20, с предмет на дейност: високо
и ниско строителство, покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
производство на стоки с цел продажба; външна
и вътрешна търговия; превозна, комисионна,
складова, туристическа, рекламна, информационна, програмна, ресторантьорска, хотелиерска
дейност, валутни сделки и сделки с благородни
метали, разрешени по съответния ред; търговско
представителство и посредничество; предоставяне
услуги на населението; консултантска дейност,
упражняване на строителен контрол в проектирането и строителството, както и всякакви други
дейности, разрешени със закон или друг нормативен акт в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик Калин Петков Нешов.
51459
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 973 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 566/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Клеопатра“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Стефан Малиновски 32, с предмет на дейност:търговска дейност
без ограничение на вида и мястото на извършване; търговия, производство и покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство и посредничество;
международен транспорт, внос, износ, реекспорт,
услуги на граждани и фирми, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон в
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Бисер Олегов Денев.
51460
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 741/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВИП строй БГ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Славянска 1,
и с предмет на дейност: търговия със строителни материали и суровини; строителна дейност;
производство на дограма; проектиране, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба; търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова и транспортна дейност; финансовосчетоводни, икономически услуги; маркетинг;
експорт; импорт; реекспорт; бартерни сделки;
предприемаческа дейност; трансфер на технологии; сделки с интелектуална собственост и
ноу-хау; всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Петър Дянков Владов, Кремена
Евгениева Здравкова и Златко Дянков Владов
и се управлява и представлява от управителя
Кремена Евгениева Здравкова.
51356
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 799/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дике“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Св. Климент Охридски
2, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност: изкупуване и продажба на диворастящи гъби, плодове
и билки; бързи закуски и кафетерия; търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки;
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица; други услуги и дейности, незабранени с
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Светослав Иванов Ненков и
Наталия Цвяткова Бинтева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
51357
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 755/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Беар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Севлиево, ул. Св. Княз
Борис І № 12, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; ресторантьорска, хотелиерска и
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туристическа дейност (след разрешение); бартерни сделки; производство и реализация на
разрешена селскостопанска продукция; транспортна дейност – вътрешен, международен и таксиметров транспорт; комисионна дейност; други
дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Бейсим
Мехмедов Сюлейманов и Ариф Алиев Рамушев
и се управлява и представлява от управителя
Бейсим Мехмедов Сюлемайнов.
51358
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1823
от 20.ХІ.2007 г. регистрира промяна по ф. д.
№ 474/2007 за „Стройгрупс“ – ООД, Габрово:
вписа увеличаване капитала на дружеството от
5000 лв. на 227 800 лв. чрез приемане на нов съдружник; вписа като съдружник Красимир Петров
Петров; с определение № 1822 от 20.ХІ.2007 г.
се допуска прилагане към фирменото дело на
заключение, изготвена от три независими вещи
лица, с което е извършена оценка на непарична
вноска (ч. гр. д. № 10/2007) и това обстоятелство
е вписано в регистъра.
51359
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1826
от 21.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф. д.
№ 975/97 за „СТС трейд“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник „СТС холдинг груп“ – ООД (рег. по
ф. д. № 242/90 по описа на ГОС); вписа като
съдружници Мирослав Иванов Хинков, Росимир
Станчев Матеев, Нели Вълкова Тодорова-Ангелова и Иван Панов Лесев.
51360
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1806
от 19.ХІ.2007 г. регистрира промяна по ф. д.
№ 660/2003 за „Елина инвест“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление на дружеството от Габрово, ул. Свищовска 31, във Велико
Търново, ул. Ален мак 6, вх. А, ет. 6, ап. 16.
51361
Габровският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1738
от 12.ХІ.2007 г. регистрира по ф. д. № 579/94
прекратяването и обявяването в ликвидация на
ТПК „Янтра“ със срок за завършване на ликвидацията 30.VІ.2008 г.; вписва като ликвидационна
комисия: Яни Константинов Вангелов, Иванка
Недялкова Христова и Делян Илиев Димитров.
51362
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рай 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Трявна, ул. Петко Рачев
Славейков 41, и с предмет на дейност: хотелиерство; ресторантьорство; покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид (търговия на едро
и дребно); отдаване под наем на недвижими
имоти; търговско представителство и посредничество; бартерна, лизингова и спедиционна,
дейност; други дейности и услуги, незабранени
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със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Минчо
Митков Димитров.
51363
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 804/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инвести БВБА“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово,
ул. Любен Каравелов 35, ет. 2, ап. 3, и с предмет
на дейност: осигуряване на работа в чужбина;
ресторантьорство, хотелиерство и туризъм; счетоводни услуги; покупка на стоки и продажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид;
външноикономическа дейност, вкл. внос и износ;
производство на стоки и реализацията им; транспортна дейност, в т. ч. международен транспорт,
спедиционна дейност; търговско представителство
и посредничество; други незабранени със закон
дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Ася
Сашева Ярославова.
51364
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 798/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фотис транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Габрово,
бул. Могильов 66, вх. Г, ет. 5, ап. 15, и с предмет
на дейност: транспортна и спедиторска дейност,
вкл. международен транспорт; покупко-продажба
на недвижими имоти и движими вещи; проучвателна и инженерингова дейност; експертни
оценки и анализи; вътрешна и външна търговия; посредническа дейност; представителство
и агентство на физически и юридически лица в
страната и в чужбина; рекламна и туристическа
дейност; други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Пламен
Симеонов Томов.
51365
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 1639/98 за „СМА“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 55 353 на 121 093 лв. чрез издаване
на 65 740 поименни акции с номинална стойност
1 лв., които се поемат от акционера Тодор Иванов
Иванов за сметка на апортна вноска, представляваща парично вземане към дружеството, оценено
по реда на чл. 72 ТЗ.
51100
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф. д. № 294/97 за
„Ракурс“ – ООД, с. Крушари (в ликвидация):
продължава срока на ликвидация с една година.
51101
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 661/2005 за „НДН Бак“ – ООД: заличава
като съдружник Димка Пенева Вълчева; вписва
като съдружник, управител и представляващ Николай Добрев Жилков; заличава като управител
Никола Георгиев Александров; вписва изменен
дружествен договор.
51102
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2730
от 26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1559/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Гами“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Дора Габе 8а, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, комисионни, транспортни,
спедиционни и складови сделки, производство на
всякакви промишлени стоки, сервизна, превозна,
хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, туристическа, информационна и импресарска дейност,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
създаване на търговска мрежа от магазини и
павилиони, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, търговия с
недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Минчо Радков Минчев
и Галин Георгиев Георгиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
51366
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2682 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1534/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нан“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Божан, ул.
Първа 2, и с предмет на дейност: производство
на селскостопанска продукция и продажбата є в
първоначален и/или преработен вид, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, строителноремонтни услуги, туристически услуги, хотелиерски
и ресторантьорски услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, изкупуване, производство, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход в страната и в
чужбина, сервизни услуги, лизинг, комунални услуги, шивашки, плетачни услуги, търговия на едро и
дребно с промишлени и хранителни стоки, търговия
с горива и моторни масла, фрезистки, шлосерски,
стругарски и заваръчни услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Мерал Юсеинова
Исмаил, който го управлява и представлява.
51367
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2760
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1580/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дидо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Люлебургас 34, и с предмет на дейност: търговия
с промишлени и хранителни стоки, търговско
посредничество и представителство, външнотърговска дейност, импорт, експорт и реекспорт,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, пътнически и
товарен таксиметров превоз, копирни и машинописни услуги и други дейности, незабранени
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със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Диян Господинов Христов, който го
управлява и представлява.
51368
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2762
от 28.ХІ.2007 по ф. д. № 1582/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Алфа енерджи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Оп. Кузман Христов 4, ет. 1, ап. 1, и с предмет на
дейност: изграждане, придобиване, експлоатация
и управление на съоръжения и инсталации за
производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници, проектантска, строителна, инженерингова и консултантска дейност в
областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 51 000 лв., със съдружници Михаил Стоянов Иванов, Николай Жеков Киряков и Петър
Лозанов Петров и се управлява и представлява
от Михаил Стоянов Иванов и Петър Лозанов
Петров заедно и поотделно.
51369
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2738
от 26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1567/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Аджай“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Бойчо Огнянов 57, и с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство,
производство, изкупуване, обработка, преработка
и търговия със зърнени, зеленчукови, овощни
култури и селскостопанска продукция, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупко-продажба на недвижими имоти, лизинг,
инвеститорска, реинвеститорска, дистрибуторска
дейност, внос, износ. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мая Иванова Манолова и Цветомир Веселинов Костадинов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51370
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2705 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1551/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ифрес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, бул.
Трети март 14, ап. 25, и с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност с промишлена
и селскостопанска продукция, външнотърговска
дейност, реекспорт, консултации и посреднически
услуги, външна и вътрешна търговия с всякакви
стоки и услуги, незабранени със закон, каталожна и оказионна търговия, туристически услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, транспортни и
таксиметрови услуги, търговия на едро, предприемачество, маркетинг и реклама, придобиване и
разпореждане с движими и недвижими вещи и
вещни права, внос и износ по предмета на дейност
и всякакви други незабранени със закон дейности
и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Марсел Даниел Хеглин, който го
управлява и представлява.
51371
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.
д. № 113/2006 за „Бул пол“ – ООД: заличава като
съдружник, управител и представляващ Кръстьо
Николов Гинков; вписва като управител и представляващ Дарина Василева Маринова; заличава
като съдружник Веселин Димов Атанасов; вписва
като съдружник Димитър Енчев Димитров.
51372
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа
промяна по ф. д. № 959/2006 за „Дрийм Венчър
пропъртис“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Тервел, ул. Хаджи
Димитър 36, в София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 19, ет. 1, ап. 1; вписва изменен
дружествен договор.
51373
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2692
от 19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1544/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Степинг
стоун“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Белмекен 12, вх. А, ап. 2,
и с предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, транспортна дейност в страната и в
чужбина, производство, преработка, съхранение
и търговия в страната и в чужбина със стоки
в първоначален, преработен и обработен вид,
маркетинг, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, реклама,
хотелиерство, ресторантьорство или предоставяне на други услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Мохамед Амин Хаоас,
който го управлява и представлява.
51374
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2701
от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1547/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Серго“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Агликина
поляна 66, и с предмет на дейност: търговия с
промишлени и хранителни стоки, транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина,
изкупуване на черни и цветни метали, хартия и
пластмасови изделия, търговия със строителни и
отоплителни материали, производство и монтаж
на ПВЦ и алуминиева дограма, производство
и търговия със земеделски култури, складова,
спедиционна и складова дейност, туристическа,
ремонтна и сервизна дейност и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Сергей Стефанов Ангелов и Гюлер Кемал Сали, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
51375
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2734
от 26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1563/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Блясък 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж. к.
Дружба, бл. 63, вх. В, ап. 6, и с предмет на дейност:
почистване на домове, офиси, сгради, обекти и
открити терени, инвестиционна дейност, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителна дейност, производство,
преработка, реализация и търговия с всякакви
стоки и услуги, разрешени със закон, продажба
на стоки от собствено производство, разкриване
на собствена магазинна мрежа за продажба на
промишлени и хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство,
туристически услуги, ресторантьорство, увеселителни заведения, транспортна дейност, импорт и
експорт, агентство, посредничество и представителство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни
и сделки с интелектуалната собственост, стоков
контрол, лизинг, интернет услуги, издателска и
печатарска дейност и всякаква незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петър Димитров Каракашев
и Добромир Андреев Добрев и се управлява и
представлява от управителя Петър Димитров
Каракашев.
51376
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2746
от 27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1570/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ограничена отговорност „Имоти – ВЖТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Добрич, ул. Максим Горки 2, ет. 4,
ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция, проектиране и
строително-монтажна дейност, комисионни, превозни и спедиционни сделки, хотелиерски и ресторантьорски услуги, покупка, строеж, отдаване
под наем и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Веселин Желязков Томов, който
го управлява и представлява.
51377
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2745 от
27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1569/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Галеника“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Васил Левски 9, вх. Г, ап. 2, и с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Наталия Ангелова Иванова, която го управлява
и представлява.
51378
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2737 от
26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1566/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Робинзон – Тодор
Христов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Стоян Михайловски 8, вх. В,
ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност от всякакъв вид,
посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина,
строителство и извършване на СМР, туристическа,
транспортна дейност от всякакъв вид в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
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битови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Тодор Йорданов Христов, който
го управлява и представлява.
51379
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2665 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1522/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Люкоста“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж. к.
Добротица 2, вх. А, ет. 4, ап. 15, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на стоки в страната и
в чужбина, комисионна и посредническа дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
комплексни туристически услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, преработка и реализация
на селскостопанска продукция – растителна и
животинска. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Любомир Колев Станев, който
го управлява и представлява.
51380
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2731
от 26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1560/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Пими“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ж. к.
Балик, бл. 15, вх. А, ет. 6, ап. 17, и с предмет на
дейност: производство и търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, производство,
изкупуване, преработка и продажба на селскостопански, промишлени и непромишлени стоки
в първоначален и преработен вид в страната и в
чужбина, строителна дейност, строително-монтажни работи, покупка, проектиране, архитектура
и обзавеждане на недвижими имоти, продажба
и посредничество при сделк и с недви ж ими
имоти, охранителна дейност (след получаване
на лиценз), покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, програмна,
импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност, а за дейностите, за които се изисква
лиценз – след получаването му. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Петров Иванов и Петя Стефанова Иванова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
51381
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2749 от
27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1572/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сити – строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Екзарх Йосиф І № 9Б, и с предмет на дейност:
строителство, консултантски услуги в областта на
строителството, строителен надзор, инвеститорски контрол, заготовка и монтаж на строителна
армировка, проектиране, счетоводни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид и друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Васил Стефанов Стоянов,
който го управлява и представлява.
51382
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1030 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 404/2006 вписа
промени за „Хит – 06“ – ООД, Джебел: заличава като съдружник и управител Славчо Митков
Кисьов; дружеството продължава дейността си
като „Хит – 06“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала Дамян Радославов Бонев;
вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от Дамян Радославов
Бонев.
51383
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 969 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 586/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бори“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Чакаларово, област Кърджали, ул.
Васил Левски 52, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел препродажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
таксиметрови услуги, менителници, записи на
заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
преводачески услуги, външнотърговска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Ирена
Здравкова Кирчева, която го представлява и
управлява.
51384
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1035 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 621/2007
дружество с ограничена отговорност „С и Д
Карягини“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ж.к. Веселчане 2, бл. 2А,
вх. Б, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, вкл. и
таксиметрови услуги, лизинг, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
30 000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Димитър Емилов Карягин и Снежанка Недкова
Карягина и се управлява и представлява от управителя Димитър Емилов Карягин.
51385
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1031 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 625/2003
промени за „Бутер – 2004“ – ООД: премества
адреса на управление на дружеството от Кърджали, ул. Трапезица 20, бл. 15, вх. А, ет. 4, ап. 14,
в Кърджали, бул. България 63.
51386
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 968 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 585/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сенатор Холмс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, кв. Възрожднеци, бл. 4,
вх. А, ет. 3, ап. 35, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство, изкупуване, преработка и пласмент
на селскостопанска продукция, търговия със захарни изделия, продажба на цигари и алкохол,
покупко-продажба на автомобили и авточасти в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, преводачески, машинописни, дърводелски, транспортни, таксиметрови,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, импресарски, програмни, проектантски, авторемонтни, електрически, шивашки,
плетачески, бояджийски, железарски, строително-монтажни, дърводелски услуги, външнотърговска, оказионна, антикварна, бартерна дейност,
козметични услуги, отдаване на вещи под наем,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
дейности или услуги, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и с едноличен собственик на капитала Кръстьо Георгиев Петков,
който управлява и представлява дружеството.
51387
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1028 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 713/2000 вписа
промени за „Мах 2000“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от Момчилград, ул.
Средна гора 9, в Момчилград, ул. Хаджи Димитър
4; освобождава Ахмед Али Али като управител;
вписа Орхан Хасан Юсеин като управител.
51388
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1386
от 27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 614/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Алиан инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Рибарица, ул.
Бесарим 33, и с предмет на дейност: строителство, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или експлоатация, 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,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Алиан Юриев
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Андрианов и се управлява и представлява от
Теменужка Методиева Станева съгласно договор
за управление от 12.ХІ.2007 г.
51098
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1402
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 229/2007 вписва в
търговския регистър промени за „Алл трейд
Моллов и Волзак“ – ООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове, както следва:
Йоханес Корнелис Волзак прехвърля 50 дяла от
капитала на дружеството на Динчер Мустафов
Моллов; заличава като съдружник и управляващ
Йоханес Корнелис Волзак; вписва като едноличен собственик на капитала Динчер Мустафов
Моллов; дружеството продължава дейността си
като „Алл трейд Моллов и Волзак“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ловеч, ул.
Източна индустриална зона 4, и се управлява и
представлява от Динчер Мустафов Моллов; вписва
нов учредителен акт, приет от едноличния собственик на капитала с протокол от 22.ХІ.2007 г.
51099
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1394
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 636/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на
ЕТ „Нивел – Николай Недков“ като съвкупност
от всички права, задължения и фактически
отношения на Ирина Йорданова Недкова и я
вписа като ЕТ с фирма „Нивел – Николай Нед
ков – Ирина Недкова“.
51389
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1399 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 186/2007 вписва в търговския регистър промени за „Теди – Васи“ – ЕООД,
Тетевен: вписва прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като едноличен собственик на
капитала на дружеството и като управляващ
Николай Иванов Недков; вписва като едноличен
собственик на капитала на дружеството Ирина Йорданова Недкова, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва изменение в
дружествения акт.
51390
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1405
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 445/91 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на ЕТ
„Мад – Мик – Дилян Дамянов“ като съвкупност
от всички права, задължения и фактически
отношения на Йовка Минкова Дамянова и я
вписа като ЕТ с фирма „Мад – Мик – Дилян
Дамянов – Йовка Дамянова“.
51391
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1398 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 306/2000 вписва в търговския регистър промени за „Ира – НМ – 21“ – ООД,
Тетевен: вписва прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като съдружник и управител
Николай Иванов Недков; вписва като съдружник и управител Виолета Ангелова Николова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ирина Йорданова Недкова и Виолета Ангелова
Николова заедно и поотделно; вписва изменение
и допълнение в дружествения догвоор.
51392
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1400 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 104/2006 вписва в търговския регистър промени за „Теде – 2 – Ан“ – ООД,
с. Дерманци, област Ловеч: вписва прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Николай Иванов Недков; вписва като
съдружник и управител Ирина Йорданова Недкова; дружеството ще се управлява и представлява
от Ирина Йорданова Недкова и Атанас Янков
Атанасов заедно и поотделно; вписва изменение
и допълнение в дружествения договор.
51393
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1380
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 627/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Систи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Любен Каравелов 16, ап. 6, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с всякакви стоки в
страната и в чужбина, внос и износ, бартер, търговия с недвижими имоти, туристическа дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, строителство,
посредническа и транспортна дейност, дърводобив, както и всякакви търговски и стопански дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Светослава
Христова Петрова.
51394
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1390
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 467/2003 вписва в търговския регистър промени за „Евромекс“ – ООД,
с. Дълбок дол, област Ловеч: вписва прехвърляне
на дружествените дялове; заличава като съдружници Райко Тодоров Георгиев и Стойчо Мичев
Христов; вписва като съдружници Тихомир Райков
Георгиев и Мирослав Стойчев Христов; заличава
като управляващ и представляващ дружеството
Райко Тодоров Георгиев; дружеството ще се
управлява и представлява от Тихомир Райков
Георгиев и Мирослав Стойчев Христов заедно
и поотделно; вписва изменение и допълнение в
дружествения договор, приети на общото събрание на 12.XI.2007 г.
51395
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1389
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 629/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието
на ЕТ „Маргарита – Маргарита Нинова“ като
съвкупност от всички права, задължения и фактически отношения на Иван Ненов Иванов и го
вписа като ЕТ с фирма „Маргарита – Маргарита
Нинова – Иван Иванов“.
51396
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1409
от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 643/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на
ЕТ „Ряско – Бисер Габровски“ като съвкупност
от всички права, задължения и фактически
отношения на Албена Албенова Габровска и я
вписа като ЕТ с фирма „Ряско – Бисер Габровски – Албена Габровска“.
51397
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2528 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1253/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Цветанска“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Константин Величков 3, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: строителство и обзавеждане на
жилищни, производствени сгради, търговия с
промишлени стоки, внос-износ на строителни
материали, промишлени стоки и селскостопанска прод у к ци я, ин женерингова дейност,
всякаква разрешена със закон производствена
дейност, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешени със закон
стоки, реекспорт, бартерни сделки, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност,
инвестиционна, маркетингова, консултантска
дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга разрешена със
закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от управителя
Недялка Благова Цветанска.
51103
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2527 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гени“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград, ул.
Владо Черноземски 41, с предмет на дейност:
производство на мебели, производство, преработка и търговия със стоки и услуги, комисионна
и посредническа дейност, транспортни, таксиметрови, информационни, туристически услуги,
външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, туроператорска дейност, хотелиерство,
ресторантьорство и други дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала и управител Павел Георгиев Драев.
51104
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2526 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1259/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ан – 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Ракитово, ул. Оборище
4, с предмет на дейност: автомобилен превоз на
товари, превозни сделки, вътрешна и външна
търговия, комисионна, спедиционна и складова
дейност, дърводобив и преработка на дървен
материал, производство на мебели, туризъм, лесокултурни, ловностопански и други дейности в
системата на горите, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети, финансово-счетоводни
услуги или предоставяне на други услуги и всякакви сделки, чието предлагане и извършване
не е изрично забранено със закон, с капитал
5000 лв., със съдружници Невенка Илиева Попова
и Александър Георгиев Попов. Дружеството се
представлява и управлява от управителя Невенка
Илиева Попова.
51105
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2518 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1248/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стефи – 92“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Хаджи поп Тилев 25, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
селскостопански и промишлени стоки и търговия
с тях на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, маркетингова, вътрешно- и външнотърговска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Румен Василев Тодоров.
51106
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2523 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 743/2000 вписа в търговския регистър промяна за „Джи Би
Ай“ – ООД, Пазарджик: заличава съдружника
„Волкано Мениджмънт“ – ООД; преобразува дружеството на „Джи Би Ай“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала „Гишрей Ейжъ“ – ООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
управителя Румен Стефанов Лясков.
51107
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2513 о т 28.X I.20 07 г. по ф.д. № 444/20 03
вписа в търговския регистър промяна за „Инфрастрой – АВ“ – ООД, Пазарджик: променя
адреса на управление в Пазарджик, ул. Кочо
Честименски 13.
51108
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2514 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 839/96 вписа в
търговския регистър поемане на предприятието
и фирмата на едноличния търговец Златка Борисова Аярова с фирма „Златка – Златка Аярова“
от Йорданка Иванова Аярова и я вписа като ЕТ
с фирма „Златка Аярова – Йорданка Аярова“.
51109
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2515 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1246/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Габриело“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Пещера, ул. Цар Симеон 1, с
предмет на дейност: кафе-аперитив, ресторантьорство, хотелиерска дейност, таксиметрова
дейност, вътрешен и международен транспорт,
експедиция, търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, покупка на стоки или вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговия с кожи, обувки и кожени изделия, видео- и звукозаписи, спортно-занимателни
атракциони, компютърни и електронни игри (без
хазартни), разкриване на магазини и търговия с
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тях, проектантска, строителна дейност, вътрешен
и външен дизайн, производство, изкупуване и
пласмент на селскостопанска, животинска, рибна
продукция, гъби, билки, диворастящи плодове
и гъби и търговия с тях, външноикономическа,
външнотърговска дейност, спедиторска, комисионна търговия в страната и в чужбина, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Албена
Тодорова Юнакова.
51110
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2512 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1244/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тантекс – 90“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Димитър Греков 34, с предмет на дейност:
производство на промишлена електроника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство
на наши и чуждестранни фирми, комисионни,
спедиционни, транспортни и превозни сделки,
менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни, складови сделки и стоков контрол,
хотелиерска, туристическа и ресторантьорска
дейност и заведения за обществено хранене,
лизинг, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, програмни, импресарски
или други услуги, импорт-експорт, външнотърговска дейност и предоставяне на всякакви други
разрешени със закон дейности и услуги, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йордан
Стоянов Бараков.
51111
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2504 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1242/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Инстрейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление курорт „Язовир Батак“, община Батак, комплекс „Дантон“,
с предмет на дейност: туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, комисионна,
складова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
сделки или предоставяне на други услуги, незабранени със закон в страната, външнотърговска и
външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Иванов Цвеев.
51112
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2502 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1241/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дантон“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление курорт „Язовир Батак“, община Батак, комплекс „Дантон“,
с предмет на дейност: туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, комисионна,
складова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
сделки или предоставяне на други услуги, незабранени със закон в страната, външнотърговска и
външноикономическа дейност, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. Дружеството се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йорданка
Николова Рангелова.
51113
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2511 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1138/2007 вписа
в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец Стойчо
Иванов Мануилов с фирма „Симакс – Стойчо
Мануилов – 69“ в полза на „Симакс“ – ЕООД.
51114
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 2503 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1082/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец
Спас Атанасов Пиперов с фирма „Йоанна – Спас
Пиперов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения в полза на „Йоанна – 91“ – ЕООД, Пазарджик.
51115
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2497 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1235/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арни“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Велинград, ул. Еленка 19А,
с предмет на дейност: превозна и транспортна
дейност, добиване, преработване, превоз и търговия
с дървен материал, ресторантьорска, хотелиерска,
туристическа, рекламна и информационна дейност,
производство и покупко-продажба на стоки или
други вещи, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, издателска,
печатарска и аудио-визуална дейност, покупкопродажба, обзавеждане и строеж на недвижими
имоти, външнотърговска дейност (след издаване на
съответните разрешения и лицензии) и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Цветанка Христова Нистерова.
51116
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2495 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1243/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню хотел Стойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Велинград,
ул. Владимир Маяковски 41, с предмет на дейност: мениджмънт на СПА центрове, ресторанти,
търговия с нехранителни стоки, хартии и канцеларски материали, хранителни и промишлени
стоки, внос и износ, комисионни, спедиторски,
складови сделки, бартерни операции, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството, с капитал
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5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и
управител Иво Георгиев Иванов.
51117
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2485 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1237/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Автовел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград, ул.
Христо Ботев 2, с предмет на дейност: покупка
на всякакви стоки с цел препродажба в първоначален или обработен вид, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, сделки с интелектуална собственост, рек
лама, програмни услуги, финансови и данъчни
консултации, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, както и
всякакви други сделки, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Стефан Пламенов Караджов.
51118
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2480 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1225/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Миг – Тур“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Батак,
ул. Тоско Ганев 2, с предмет на дейност: строителство, търговия с недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, производство
или покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, туроператорска, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки
или предоставянето на други услуги, незабранени
със закон в страната, издателска или печатарска
дейност, сделки с интелектуална сообственост,
лицензионни и складови сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и
всякакви други сделки, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Илия Георгиев Станков.
51119
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2481 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1233/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Цецко Вутов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Константин Величков 37, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Цецко Илиев Вутов.
51120
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2483 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1238/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евровел“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велинград, ул. Христо Ботев 2, с
предмет на дейност: покупка на всякакви стоки
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, сделки с интелектуална собственост,
реклама, програмни услуги, финансови и данъчни консултации, външна и вътрешна търговия,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Катерина Николаева Янева.
51121
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2490 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1488/99 вписа
в търговския регистър промяна за „Медицински
център 1 – Белово“ – ЕООД, Белово: заличава
като управител Ленко Василев Щерев и вписва
като управител Георги Георгиев Сираков, който
ще представлява и управлява дружеството до
провеждане на конкурс.
51122
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2493 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 665/2001 вписа
в търговския регистър промяна за „Екотерра“ – ООД, Пазарджик: вписа като съдружник в
дружеството Димитър Гълъбов Младенов.
51123
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2486 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1236/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Агровел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велинград, ул.
Христо Ботев 2, с предмет на дейност: покупка
на всякакви стоки с цел препродажба в първоначален или обработен вид, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, програмни услуги, финансови и данъчни консултации, външна и вътрешна търговия,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
Светослава Иванова Захаринова.
51124
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2488 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1224/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Власий“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Батак, ул.
Димитър Цурев 11, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг, търговска дейност в страната и в
чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
вкл. външнотърговска дейност, с капитал 5000 лв.
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Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Ангел Борисов Ненов.
51125
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2491 от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 1111/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уркер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Панайот Волов 22, ет. 7, ап. 43, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина с всякакви стоки, незабранени
със закон, производство на стоки и услуги за
промишлеността, търговско представителство и
посредническа дейност, хотелиерство, комплексен
стопански туризъм, хранително-вкусова дейност,
транспортна дейност, комплексна сервизна и битова дейност, външноикономическа и селскостопанска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Сания Сапаргалиевна Абдикаримова.
51126
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2479 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1216/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Пепо“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Исперихово, област Пазарджик,
ул. Тридесет и осма 16, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външнотърговска дейност,
както и други дейности, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Петър Стоилов Терзиев и Мариана Данаилова
Стойкова заедно и поотделно.
51127
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2472 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 1184/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Милкотестер“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Белово, ул. Христо
Ботев 49, с предмет на дейност: транспортни,
спедиционни, превозни сделки на територията
на страната и в чужбина, комисионна, складова,
лизингова дейност, търговия, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско посредничество
и представителство, инвестиране в дейности и
предприятия, осъществяване в страната и зад граница на всякакви дейности, които не противоречат
на закона, с капитал 5000 лв., със съдружници
Цветан Костадинов Генов и Борислав Йорданов
Гулев. Дружеството се представлява и управлява
от управителя Цветан Костадинов Генов.
51128
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2477 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 635/2001 вписа в търговския регистър промяна за „Ековита“ – ООД, Пазарджик: заличава съдружника
„Еко“ – АД, Пазарджик, поради прехвърляне на
дружествените дялове; вписва като съдружник
„Ригони Ди Азиаго“ – АД, Италия.
51129
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2465 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1222/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аквадукт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Тракийска 29, с предмет на дейност: проучвателни
и проектантски услуги в областта на устройството,
планиране и инвестиционно проектиране, в т. ч.
в областта на водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, хидротехника и мелиорации,
геодезически, фотограметрични и кадастрални
услуги, експертна дейност в областта на ОВОС,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионна, спедиционна и превозна дейност,
търговско представителство, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Евелина Николова Иванова-Мечкова.
51130
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2476 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 408/2001 вписа
в търговския регистър промяна за „Коев – 43
Н“ – ЕООД, Пещера: заличава едноличния собственик и управител Йордан Иванов Коев поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва
Николай Ангелов Христосков като едноличен
собственик на капитала и управител, който ще
представлява и управлява дружеството.
51131
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2471 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1229/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джи Си Ди“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Ракитово, ул. Александър Стамболийски 17, с
предмет на дейност: покупка на всякакви стоки с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, обработка и търговия с дървен
материал, откриване на магазинна и складова
мрежа, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, както и
всякакви търговски сделки, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от двамата съдружници и управители
Гинка Василева Апостолова и Милена Михайлова
Костадинова заедно и поотделно.
51132
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2467 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1223/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Майк 2007“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Болнична 30, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

производство и търговия с местни и чуждестранни стоки, износ, транспорт, туризъм, покупкопродажба, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Мариана
Иванова Николова.
51133
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2468 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1292/98 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието заедно с фирмата като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Асен Методиев Беков с
фирма „Тони – Асен Беков“ на Нанка Запринова
Бойкова и я вписа като ЕТ с фирма „Тони – Асен
Беков – Нанка Бойкова“.
51134
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2464 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1228/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Силвър нова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Верила 32, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен и преработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
маркетингова, вътрешно- и външнотърговска
дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала и управител Сребрин
Георгиев Сребринов.
51135
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2461 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 1230/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Меги стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Иван Вазов 8, с предмет на дейност: фризьорски услуги, козметика, грим, маникюр, педикюр,
лечебен маса ж, хотелиерск и, т у ристическ и,
рекламни, фотографски, информационни, програмни, импресарски, застрахователни и други
услуги, покупка, наем, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на хранителни, нехранителни и промишлени
стоки, разрешени със закон, производство и
продажба на стоки, търговско представителство и
посредничество, ресторантьорство и обществено
хранене, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени
със закон, които ще се осъществяват в страната
и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала и управител Меглена
Иванова Поюкова.
51136
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2534 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1255/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нани – Димов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Генерал Скобелев 31, с предмет на дейност:
таксиметрова дейност, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, спедиционна,
складова и лизингова дейност, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, магазин за продажба на всякакви
разрешени със закон стоки на едро и дребно, продажба на стоки на консигнация, бартерни сделки,
кафе-аперитив, ресторантьорство и хотелиерство,
търговско представителство и посредничество,
предприемаческа дейност, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Асен Стоянов Димов.
51137
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2535 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1249/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „ПХТ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пазарджик, ул.
Иван Вазов 12Б, ет. 1, офис 3, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговско посредничество и представителство, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти и продажбата им, инвестиране в дейности и предприятия, осъществяване
в страната и зад граница на всякакви дейности,
които не влизат в противоречие със закона, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
и управител Павел Христов Тороманов.
51138
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154 чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение № 629 от 17.II.2000 г. по ф.д. № 3391/92
вписа в търговския регистър прекратяването на
„Мак – Комерс“ – ООД, с. Момина клисура, и
открива производство по ликвидация на дружеството, с ликвидатор Марио Мерлино.
51139
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2533 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1252/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ангел Моллов – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Климент Охридски
20, с предмет на дейност: строителство и обзавеждане на жилищни, производствени сгради,
търговия с промишлени стоки, внос-износ на
строителни материали, промишлени стоки и селскостопанска продукция, инженерингова дейност,
всякаква разрешена със закон производствена
дейност, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
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животински произход, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешени със закон
стоки, реекспорт, бартерни сделки, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност,
инвестиционна, маркетингова, консултантска
дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, търговско
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга разрешена със
закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Ангел Стоянов Моллов.
51140
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2531 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1260/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евро Хане“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Виноградец,
област Пазарджик, ул. Единадесета 18, с предмет
на дейност: производство на земеделска продукция, реализация, внос-износ на промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, хотелиерска и туристическа дейност, покупко-продажба
и отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, консултантска дейност, телекомуникационни услуги и оборудване, вкл. пълен достъп до
всички интернет услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складова дейност, търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба
на селскостопански произведения, месо, месни
произведения, мляко и млечни произведения,
гъби и цветя, монтьорски услуги, услуги със селскостопанска техника, заведения за обществено
хранене, търговия на едро и дребно с цигари и
алкохолни напитки, търговия с хранителни стоки,
външноикономическа дейност и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон (при
спазване на всички приложими разрешителни
или лицензионни режими), с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Рафик Елиас
Зард Абу Жауд.
51141
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2530 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 1263/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бии Евро“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Виноградец,
област Пазарджик, ул. Единадесета 18, с предмет
на дейност: производство на земеделска продукция, реализация, внос-износ на промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, хотелиерска и туристическа дейност, покупко-продажба
и отдаване под наем на движими и недвижими
вещи, консултантска дейност, телекомуникационни услуги и оборудване, вкл. пълен достъп до
всички интернет услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складова дейност, търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба
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на селскостопански произведения, месо, месни
произведения, мляко и млечни произведения,
гъби и цветя, монтьорски услуги, услуги със селскостопанска техника, заведения за обществено
хранене, търговия на едро и дребно с цигари и
алкохолни напитки, търговия с хранителни стоки,
външноикономическа дейност и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон (при
спазване на всички приложими разрешителни
или лицензионни режими), с капитал 5000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Рафик Елиас
Зард Абу Жауд.
51142
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9672 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1467/2005 вписа промени
за „Риъл пропъртиз“ – ЕООД: заличава Илиан
Йорданов Дойков като едноличен собственик на
капитала и като управител на дружеството; нов
едноличен собственик на капитала и управител
е Красимир Панчев Шутилов; промяна на адреса
на управление на Пловдив, ул. Победа 52, ет. 6,
ап. 16; нов учредителен акт, подписан от еднолиния собственик на капитала на 8.XI.2007 г.;
дружеството се представлява и управлява от
Красимир Панчев Шутилов.
51217
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9606 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 4024/2005 вписа
промени за „Брунофарм“ – ООД: приема Бруно
Пиер Луиджи като съдружник; дружеството се
представлява и управлява от Бруно Пиер Луиджи;
промени в дружествения договор.
51218
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9723 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 2921/2003 вписа
промени за „Диноел“ – ЕООД: освобождаване
на Анка Леонидова Плачкова като едноличен
собственик на капитала и заличаването є като
у п ра ви т ел на д ру же с т во т о; нов ед нол и чен
собственик на капитала и управител е Леонид
Рангелов Плачков; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от Леонид
Рангелов Плачков.
51219
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9810
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 3522/2004 вписа промени за „Ерсин – Ю“ – ЕООД: приема Неждет
Ерсин като съдружник и управител; промяна на
фирмата на „Не – Са модул“ – ООД; дружеството
се представлява и управлява от Садие Сюлейман Ерсин и Неждет Ерсин заедно и поотделно;
приемане на дружествен договор.
51220
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9883 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 2657/2007 вписа промени за
„КФС транс“ – ООД: приемане на нови съдружници: Герасимос Теякодимитрис, Константинос
Фуркас и Ефстратиос Фуркас; освобождаване
и заличаване на Панайотис Коцифис като съдружник и управител; промени в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Савас Калаицакис.
51143
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решeниe
№ 9538 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 4953/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Луси Крис
къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 63, ет. 2, с
предмет на дейност: търговия с недвижими имоти
в страната, строителство, търговия със стоки и
услуги в страната и в чужбина, внос-износ на
стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество, комисионерство, туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякакъв друг вид услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лусинда Джоан
Сътън, Кристофър Родни Чамбърлейн и се представлява и управлява от Лусинда Джоан Сътън.
51144
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9800 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 4994/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Иклипс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Пряпорец 1, с предмет
на дейност: производство и търговия на облекла,
графичен дизайн, внос, износ и търговия на едро
и дребно с промишлени стоки и стоки за бита,
електроуреди, конфекция, битова електроника и
химикали, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
посредническа, комисионна и спедиторска дейност, зали за компютърни игри и компютърни
услуги, зали за интернет услуги и други търговски
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Нина Илиева Петкова.
51145
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9838 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5104/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дики“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Скутаре, ул. Хан Кубрат 31, с предмет
на дейност: строителна, складова, транспортна
дейност, вътрешнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба, външнотърговска
дейност, в т. ч. износ, внос, реекспорт, търговско
посредничество и представителство, рекламни,
информационни, програмни, туристически и
хотелиерски услуги и всякаква друга търговска
и стопанска 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 Димитър
Илиев Атанасов.
51146
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9897 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5141/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Анкор“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Преспа 10, ет. 19, ап. 144, с предмет на дейност:
производство и изработка на дрехи, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина на хранителни стоки, посредничество при недвижими
имоти, фризьорски и козметични услуги, реклама
и рекламна дейност, внос и износ и търговско
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представителство на всички разрешени от закона промишлени, текстилни и стоки за бита и за
масово потребление, всички дейности и услуги,
непротиворечащи на законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Запрянка
Стоилова Корколийска и Румен Савов Божилов
и се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51147
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9777 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 5090/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Траст СЛМТ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Христо Ботев 17, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, производствена дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни и спедиторски услуги в страната
и в чужбина, рекламна и издателска дейност,
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Стаматиос
Лойзос и Михаил Тзиортзис и се представлява и
управлява от Стаматиос Лойзос.
51148
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9854 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5123/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илтокони ботаникъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Чешнегирово, стопански
двор, с предмет на дейност: преработка и търговия с билки и лечебни растения в страната и
в чужбина, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
производство на мултимедийни продукти, дизайн, пространствено оформление, предпечатна
подготовка, рекламни и информационни услуги,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерство и ресторантьорство, туроператорство, турагентство, комисионна, консигнационна,
спедиционна и транспортна дейност в страната
и в чужбина, изграждане и експлоатация на
търговски и промишлени обекти, комплекси за
отдих и спорт, увеселителни заведения, вътрешен и международен туризъм, извършване 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 Илко
Петков Петков.
51149
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9751
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5077/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Сантана“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Милево,
ул. 23 № 14, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, транспортна дейност,
производствена дейност и всички други дейности
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Златко Михайлов Найдев и Иванка
Димитрова Найдева и се представлява и управлява от Златко Михайлов Найдев.
51150
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9703 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 4980/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дори – Дор“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Звезда 51, ет. 4, ап. 44,
с предмет на дейност: транспортна дейност, внос,
производствена, търговска, комисионна, посредническа, консултантска, складова, спедиторска,
хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
рекламна, информационна дейност, външнотърговска дейност, покупко-продажба на стоки,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона и подзаконовите нормативни
актове. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
оат едноличния собственик на капитала Тодора
Петрова Георгиева.
51151
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9761 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 5081/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Фреш фешън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Генерал Гурко 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия с промишлени и потребителски стоки, суровини и материали, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, счетоводни
услуги, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни,
авторемонтни, битови и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всички непосочени сделки,
разрешени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димана Славова Иванова, Божидар Христов
Христов и Ивайло Стоянов Стоев, които ще го
представляват и управляват заедно и поотделно.
51152
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9893 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5142/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Данинасоф“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 149, с
предмет на дейност: информационна дейност и
инженерингова дейност, проектантска, конструкторска, инвестиционна и консултативна дейност,
автоматизация на производството, проучване,
разработка и реализация на хардуер и софтуер
продукти, внедряване, поддържане, адаптиране и
съпровождане на собствени и чужди софтуерни
продукти, теоретични и приложни изследвания,
оптимизация на съществуващи, разработване и
внедряване на нови технологии, машинописни
и копирни услуги, преводи от български на
чужди езици и от чужди езици на български
(преводаческа дейност), организиране на бюро
за преводаческа дейност и легализиране на документи, всички видове производства и услуги
в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството, туризма,
хотелиерството, търговска дейност в страната
и в чужбина с осъществяване на всички видове
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търговски операции, както и всички останали
разрешени от закона дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Константинов Генов и Ваня
Василева Генова, които ще го представляват и
управляват заедно и поотделно.
51153
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9805 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5106/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инсомат“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Ян Хус 3, вх. А, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: представителство на
физически и юридически лица, консултантска
дейност, търговия с промишлени стоки, стоки
за бита, селскостопански продукти в страната
и в чужбина, извършване на застрахователно
посредничество по смисъла на Кодекса за застраховането, търговска дейност с хранителни стоки,
кафе и безалкохолни напитки, хотелиерство и
ресторантьорство, маркетингова дейност, както
и всички други услуги и дейности, незабранени
от закона, с капитал 5000 лв., собственост на
Петър Иванов Калайджиев. Дружеството е с
неопределен срок и се представлява и управлява
от Иван Борисов Калайджиев.
51154
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9806 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 4346/2007 вписа
промени за „Медикафарма 2007“ – ЕООД: ново
седалище и адрес на управление – Пловдив, ул.
Петко Д. Петков 38, ап. 22; вписа нов предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; промяна в учредителния акт.
51155
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9808 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 4420/2007 вписа
еднолично акционерно дружество „Ар анд Ел
инвестмънтс“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Белград 8, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия, внос и
износ, транспорт, търговия с недвижими имоти,
спедиционна, складова, лизингова, иновационна,
консултантска, агентска, посредническа и комисионна дейност, както и всякакъв вид услуги и
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител с номинална
стойност 10 лв., собственост на „Лев билдинг
ентърпрайсис“ – ЕООД, Пловдив, със съвет на
директорите в състав: Арон Лев, Ефраим Руз и
Теодора Чавдарова Василева, и се представлява
от изпълнителния директор Арон Лев и председателя на СД Ефраим Руз заедно и поотделно.
51156
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9845 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 3735/2007 вписа промени
за „Хадес – 5“ – ЕООД: нов адрес на управление
на дружеството – Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 8,
вх. Г, ет. 3, ап. 13; промяна в учредителния акт.
51157
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9888 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 5111/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Матеев строй
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комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Мизия 6, офис 2, с предмет на
дейност: строителство и проектиране, производство
и продажба на строителни материали и изделия,
транспортна и спедиторска дейност, производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки, селскостопански стоки, суровини, дистрибуторство в
страната и в чужбина, лизинг, маркетинг, търговско
представителство и посредничество, разработване
на финансово-икономически проекти, програми и
обосновки за организационни и производствени
структури, консултантска дейност, рекламна и
информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, 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 Станислав
Константинов Матеев.
51158
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9855 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5127/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електромонтажи – 52“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Ясна поляна 5, с
предмет на дейност: направа на кабелизации – високо и ниско напрежение, електропроводи 20 и
110 kV, изграждане на трафопостове и подстанции,
строителство, проектиране, покупко-продажба
на недвижими имоти, сметосъбиране и сметоизвозване, внос, износ, производствена, търговска,
комисионна, посредническа, консултантска,
складова, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна,
транспортна, превозна дейност, външнотърговска
дейност и всички други услуги и дейности, незабранени от закона или подзаконовите нормативни
актове. Дружеството е с е неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Алекса
Самуилов Павлов.
51159
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9848 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5124/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Аква
нет – Пловдив“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Брезовско шосе 147, с
предмет на дейност: предостаявне на интернет
услуги, търговска, инженерингова и ремонтна
дейност в областта на високотехнологичните
продукти, системи и информационни технологии,
внос и износ на компютри и компютърни системи, сервиз на компютри и други компютърни
услуги, реклама и маркетинг, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа и туроператорска
дейност, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговия на едро и дребно,
транспортна дейност със собствен или нает
транспорт, и всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Руменов
Аргиров и „Аква нет“ – ООД, София, и се представлява и управлява от Атанас Руменов Аргиров
и Васил Желязков Георгиев заедно и поотделно.
51160
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9868 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5143/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Данина
МЦ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 149, с
предмет на дейност: информационна дейност и
инженерингова дейност, проектантска, конструкторска, инвестиционна и консултативна дейност,
автоматизация на производството, проучване,
разработка и реализация на хардуер и софтуер
продукти, внедряване, поддържане, адаптиране и
съпровождане на собствени и чужди софтуерни
продукти, теоретични и приложни изследвания,
оптимизация на съществуващи, разработване и
внедряване на нови технологии, машинописни
и копирни услуги, извършване на преводи от
български на чужди езици и от чужди езици на
български (преводаческа дейност), организиране
на бюро за преводаческа дейност и легализиране
на документи, всички видове производства и
услуги в областта на промишлеността, селското
стопанство, транспорта, строителството, туризма,
хотелиерството, търговска дейност в страната и
в чужбина с осъществяване на всички видове
търговски операции, всички останали разрешени
от закона дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Иван Константинов Генов и Ваня Василева Генова, които ще го представляват и управляват
заедно и поотделно.
51161
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9852 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5122/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екзиста“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пазарище 1, ап. 9, с предмет
на дейност: производство на машини и съоръжения, покупка на стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки собствено производство, строителство, строителни
услуги, търговско представителство и посредничество, посредничество при покупко-продажба
и наемане на недвижими имоти, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, счетоводни, консултантски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква стопанска и търговска
дейност, разрешена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Йордан Жечков Чолаков.
51162
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9876 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 5147/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Спектрум ПЛ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, бул. Копривщица 5, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, стоков контрол, сделки с
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интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга незабранена от закона дейност, с капитал
5000 лв., собственост на Валентин Стоянов Добрев. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от прокуриста Маруся
Михайлова Дардова.
51163
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9697 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5044/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ви Ти
Ем“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Георги Икономов 6, ет. 2, ап. 18, с
предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, внос и износ на селскостопански
хранителни и нехранителни стоки, растителна
и животинска продукция, покупко-продажба
на промишлени и други стоки и вещи с цел
препродажба в същия, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, лицензионни сделки (след получаване
на съответното разрешение), ресторантьорски,
хотелиерски, туристически или други услуги,
всякакъв вид друга търговска дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Валентина Атанасова Маринчешка и
Тодор Илиев Маринчешки и се представлява и
управлява от Валентина Атанасова Маринчешка.
51164
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9690 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5043/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Атриа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Костур 16, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия, високо
и ниско строителство във всичките му форми в
страната и в чужбина, търговия със строителни
материали, търговия с черни и цветни метали,
консултантска и проектантска дейност в областта
на строителството, производствена, посредническа, комисионна, складова дейност, туризъм,
представителство на български и чуждестранни
юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в чужбина и всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Николов Циронков.
51165
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9774 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5089/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Геник“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия 182, вх. Г, ет. 2,
ап. 8, с предмет на дейност: сделки с валута в
наличност (след вписване в публичния регистър
на обменните бюра по законоустановения ред),
сделки със злато, сребро, благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия със и от тях, техния
износ, внос и преработката им след вписване в
публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки
с благородни метали и скъпоценни камъни и
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изделия със и от тях по законоустановения ред,
вътрешно- и външнот ърговск и комисионни,
спедиционни, лицензионни, складови, превозни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни услуги,
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
от законите и подзаконовите нормативни актове,
лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредни чест во, т у роперат орска дейност,
туристическа агентска дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, екскурзии, развлечения,
прояви и други събития с културен и опознавателен характер, визови услуги, конгресни и
делови прояви, отдаване под наем на плажни
съоръжения, екипировка и превозни средства,
школи и клубове по езда, яхтинг, сърф и други
услуги, способстващи развитието на туризма,
производство и преработка на селскостопански
култу ри и продукти от тях, производство и
търговия с всякакви изделия и продукти на хранително-вкусовата промишленост. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Костадин Георгиев Жеков и Йордан
Георгиев Младенов, които ще го представляват
и управляват заедно и поотделно.
51166
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9631 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 4855/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глас трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 265,
вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: импорт, експорт, реекспорт, консултантски услуги,
маркетинг, посредническа, комисионерска и
рекламна дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, строителство, дизайн
и предприемаческа дейност, всякакви услуги за
населението, организации и търговски дружества,
представителство на наши и чуждестранни търговци и търговски дружества у нас и в чужбина,
туристически услуги, производство и търговия с
хранителни стоки, промишлени стоки и стоки
за бита, всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се прдставлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Томас
Агоп Томасян.
51167
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9656 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5020/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Яна – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Люлебургаз 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на дрехи, аксесоари към
тях и бижутерия, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, складови сделки, лизинг, комисионни сделки и на консигнация, спедиционни
и превозни сделки, продажба на авточасти, автомонтьорски услуги, хотелиерски, туристически
и рекламни услуги, разкриване и експлоатиране
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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 законодателството и
международните договорни изисквания, и всички
други сделки, 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 Олга
Методиева Балабанова.
51168
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9857 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5128/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Надежда
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Петко Д. Петков 40, с предмет на
дейност: търговска дейност (включително внос
и износ), производствена дейност, транспортна
дейност, строителна дейност, меж ду народен
превоз, спедиция, хотелиерство и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Надежда Димитрова Божилова и
Трайко Христов Божилов, които ще го представляват и управляват заедно и поотделно.
51169
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9666 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 5022/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„АГ силвър“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Дунав 184, вх. А, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: бижутерия, търговия,
производство, рекламна, издателска, брокерска,
маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на едро и дребно,
внос и износ с всякакъв вид стоки, всякакъв вид
услуги – транспортни, спедиторски, счетоводни,
посреднически, консултантски, комисионерски,
ремонтни и други туристически услуги в страната
и в чужбина, разкриване на магазинна мрежа
за продажба на стоки и услуги, осъществяване
на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Симеон
Павлов Паунов.
51170
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9715 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5057/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шестица – ИЯ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Иван Рилски 12,
с предмет на дейност: търговия с хранителни
и нехранителни стоки, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Лазарова Янкова.
51171
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9592 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 4987/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дар фуудс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Драва 6, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: търговия
със захарни изделия и кафе, млечни произведения
и сладолед, замразени продукти, производство,
изкупуване, преработка, обработка, съхранение
и продажба на селскостопански произведения
и производни от тях, внос и износ, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност и сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Дончо Боров
Чакъров, Александър Веселинов Драгийски и
Радослав Веселинов Драгийски и се представлява
и управлява заедно и поотделно от Дончо Боров
Чакъров и Александър Веселинов Драгийски.
51172
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9717 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5060/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виталий груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Обнова 28, ет. 3, с
предмет на дейност: търговия – внос и износ с
крепежни изделия, търговия с хранителни стоки,
както и с всякакви стоки, незабранени от закона, недвижими имоти – всякакъв вид сделки с
тях, транспортни услуги в страната и в чужбина,
счетоводни услуги и консултации, хотелиерство,
ресторантьорство, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, лизинг, комисионна
дейност, производство на всякакъв вид стоки,
всякакъв вид 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
Радосвета Петрова Римпопова.
51173
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9707 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5053/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Г. М. Димитров 7А, ет. 2, с
предмет на дейност: разработка и производство
на иновативни продукти и процеси, водещи до
качествено нов вид иновативни услуги в сферата
на производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, информационно-комуникационни технологии и опазване на околната
среда, производство и търговия със стоки и
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлва и управлява
от едноличния собственик на капитала Калин
Иванов Милчев.
51174
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9729 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5067/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ариете“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия 34, вх. А, ет. 3,
ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки и вещи, вкл. и чрез интернет, счетоводни,
икономически и консултантски услуги, разносна
търговия на стоки, внос и износ, производство на
стоки с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна (превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина), търговия с промишлени стоки, преводаческа дейност,
таксиметрова дейност, хотелиерска, рекламна,
информационна дейност, компютърни услуги,
ту ристически услуги, маркетингова дейност,
издателска дейност, фото-, видео-, козметични,
строителни и други видове услуги, хотелиерство,
ресторантьорство и кафе-аперитив, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външноикономическа дейност, а
така също и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Василка
Атанасова Георгиева.
51175
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9786 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 4156/2003 вписа промени
за „Братя Дингилеви“ – ООД: заличава Ангел
Димитров Дингилев като управител; дружеството се представлява и управлява от досегашния
управител Пламен Димитров Дингилев.
51176
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9873 от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 3921/2004 вписа
промени за „Терикс 2000“ – ООД: заличава Тодор
Крумов Каназирев като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала и управител е
Желяз Тодоров Моллов; промяна на фирмата на
дружеството на „Терикс 2000“ – ЕООД; промяна
на адреса на управление на Пловдив, бул. Източен
15, ет. 3, ап. 9; дружеството се представлява и
управлява от управителя Желяз Тодоров Моллов;
приемане на учредителен акт.
51177
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9823 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 3078/2003 вписа промени за „Терикс“ – ООД: заличава Желяз
Тодоров Моллов като съдружник и управител;
едноличен собственик на капитала и управител
е Тодор Крумов Каназирев; промяна на фирмата
на дружеството на „Терикс“ – ЕООД; промяна на
адреса на управление на Пловдив, ул. Сливница
10; дружеството се представлява и управлява от
управителя Тодор Крумов Каназирев; приемане
на учредителен акт.
51178
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9722 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 3791/2004 вписа
промени за „Самостоятелна медико-техническа
лаборатория Асидент“ – ЕООД: нов предмет на
дейност: извършване на предписани от лекар
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по дентална медицина специфични технически
дейности и производство на специализирани
медицински и помощни средства съгласно чл. 3,
ал. 4 ЗЛЗ; промяна в учредителния акт.
51179
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9826 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 2937/2006 вписа
промени за „Бизнес център 2“ – ЕООД: приемане на Петър Димитров Къртев за съдружник
и избирането му за управител на дружеството;
промяна на фирмата на дружеството на „Бизнес
център 2“ – ООД; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява
от Валентин Кънчев Кънчев и Петър Димитров
Къртев заедно и поотделно.
51180
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9836 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2238/2006 вписа промени за
„К и К дент – д-р Яневи – Амбулатория за групова
практика за първична дентална помощ“ – ООД:
промени в дружествения договор.
51181
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9797 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 1402/2004 вписа
промени за „Дироком“ – ООД: приема Ангел
Петров Мирчев като съдружник и управител;
заличава Диман Николов Тонев като съдружник; заличава Росица Петрова Вутова-Мирчева
като управител; дружеството се представлява и
управлява от Ангел Петров Мирчев; промени в
дружествения договор.
51182
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9782 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5092/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шрии Кришна“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Царевец 15, ет. 4,
ап. 7, с предмет на дейност: внос, произвдство и
търговия на едро и дребно на облекла, платове,
шивашки материали и консумативи, търговия със
стоки и услуги, дизайн, транспортна дейност в
страната и в чужбина (вкл. международен автомобилен транспорт и превоз), строителна дейност,
спедиция, вътрешен и международен туризъм,
складова, рекламна, информационна, издателска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с недвижими имоти, строително-монтажна и
предприемаческа дейност, външноикономическа
дейност, фризьорска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Бадиани Прити Раджен.
51183
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9577 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 4981/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Пемени
билдингс 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Огоста 3, с предмет
на дейност: строителство, строително-ремонтни
услуги, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, посреднически и други услуги, както и
всякаква друга незабранена от закона дейност.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петър Костадинов Гаджев и Мехмет Али Кълъч и се представлява и
управлява от Петър Костадинов Гаджев.
51184
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9831 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5115/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Дуалити“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ул. Петко Каравелов 36, с предмет на дейност: производство,
търговия, дистрибуция и продажба на мобилни
и клетъчни телефони, производство и търговия
на телекомуникационни технологии и услуги,
развойно-внедрителски дейности в сферата на
телекомуникационните технологии и услуги,
консултантска дейност, преводи и легализация
на документи, счетоводни услуги, всякакъв вид
застрахователни услуги, импорт-експорт, реекспорт, бартерни сделки, 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 и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, както и всякакви други
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Мелин Идван Чауш.
51185
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9770 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5088/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Р Е Н“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Донбас 16, с предмет на
дейност: търговска, комисионна, консултантска
дейност, внос, износ, посредничество, строителство, туризъм, търговско представителство
на български и чуждестранни фирми, всякаква
друга стопанска дейност, която не е забранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Сашо
Михайлов Ангелов.
51186
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9709 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 585/2005 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интертел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Капитан Райчо 53, с
предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и хранителни стоки, внос-износ и реекспорт, строителство, вътрешен и международен
туризъм, консултантска дейност, рекламна дейност
и всички други дейности и услуги, незабранени
със закоан. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Тодоров Савов.
51187
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Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9567 от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 3779/2007 вписа
промени за „Филиз 2007“ – ООД: освобождаване
на „Самет“ – ООД, представлявано от Осман
Гюнайдън и Филиз Туран като съдружници; едноличен собственик на капитала на дружеството
е „Топшеър“ – АД, Швейцария; ново наименование на дружеството – „Филиз 2007“ – ЕООД;
приемане на учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Ердинч
Реджеб Мехмед.
51188
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9747 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 2514/2007 вписа
промени за „Солей рент а кар“ – ЕООД: промяна
на адреса на управление на Пловдив, ул. Ангел
Кънчев 3А; промяна в учредителния акт.
51189
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9708 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 5054/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аталия 61“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Карлово, ул. Васил Левски 15, с предмет на дейност: изработка, ремонт и продажба
на корекционни и противослънчеви очила и
аксесоари за очна оптика, репаратура на материали за очна оптика, разкриване на кабинети за
офталмологични прегледи на зрението с очила
и контактни лещи, профилактично обслужване,
диагностика и консултации, маркетинг на очна
оптика, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, програмни, импресарски, сделки с недвижими имоти, външнотърговски
сделки, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Наталия
Иванова Георгиева.
51190
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9880 от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 3802/2005 вписа промени
за „Еврофил – 3“ – ЕООД: приемане на Борис
Любенов Кръстев като съдружник и избора му за
управител на дружеството; промяна на фирмата
на дружеството от „Еврофил – 3“ – ЕООД, на
„Евро пропърти енд травъл“ – ООД; промяна
на адреса на управление от Пловдив, ул. Петко
Д. Петков 29, ет. 7, ап. 19, на Пловдив, ул. Петко
Д. Петков 29, партер; приемането на дружествен
договор; дружеството се управлява и представлява
от Зорница Илиева Панчева и Борис Любенов
Кръстев заедно и поотделно.
51191
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9739
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 486/97 вписа промени
за „Агри България“ – ЕООД: освобождаване на
Георг Макс Колер и Мауро Фонтана като упра-
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вители; избиране за управители на Рино Скиво,
Фабио Федеричи и Енрико Павези; дружеството
се управлява и представлява от Максимилиано
Паолески, Ардуино Боргоньо, Рино Скиво, Фабио Федеричи, като всеки един от управителите
има право да представлява дружеството заедно
с друг управител.
51192
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9743
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 8314/91 вписа промени
за „Гранд хотел Пловдив“ – АД: ново наименование на дружеството „Синергон хотели“ – АД;
промени в устава на дружеството, приети на
ОСА, проведено на 21.V.2007 г.
51193
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9802
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 5504/99 вписа промени
за „Летище Пловдив“ – ЕАД: освобождаване на
Пламен Доков Николов като член на СД; избор
на нови членове на СД: Янко Марков Янков, Ирен
Анастасова Тонева, Божидар Георгиев Малинов;
дружеството се управлява и представлява от Янко
Марков Янков.
51194
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 2383/97 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Лайпциг – 91“ – АД.
51195
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9657
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 535/97 вписа промени
за „Професионален футболен клуб Марица“ – АД:
освобождаване на членовете на СД; избор за нов
състав на СД: Рангел Стоянов Берберов – изпълнителен директор, Петко Стоилов Стоилов,
Стоян А постолов Берберов; дру жеството се
представлява от изпълнителния директор Рангел
Стоянов Берберов.
51196
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9759
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 130/89 вписа промени
за „Мебелна къща“ – ЕООД: вписва допълване
предмета на дейност със: „строителство, търговия – вътрешна и външна, сделки с недвижими
имоти и друга незабранена от закона дейност“;
заличава Община Пловдив като едноличен собственик на капитала; нов едноличен собственик
на капитала – „Стоянстрой“ – ЕООД, Пловдив;
заличава Дечка Йотова Арабаджиева като управител; вписва Йордан Атанасов Димитров и
Радка Ванева Симеонова като управители. Дружеството се представлява и управлява от Йордан
Атанасов Димитров и Радка Ванева Симеонова
заедно и поотделно, а само заедно при сключване
на търговски сделки на стойност над 5000 лв.;
за всякакви сделки на разпореждане с недвижими имоти, дълготрайни активи, собственост
на дружеството, прехвърляне или предоставяне
ползването на цялото търговско предприятие,
както и поемане на задължения или предоставяне
на обезпечения към трети лица само заедно след
решение на едноличния собственик на капитала
на дружеството.
51197
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9441
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 2504/94 вписа промени за „Триера – М“ – ООД: вписва увеличаване
на капитала на дружеството от 30 300 лв. на
45 000 лв.; приемане за съдружници в дружеството
на „Триера“ – ООД, Пловдив, и Пламен Ганчев
Димитров; освобождаване на ЕТ „П Р – Светозар
Пенчев“, Пловдив, като съдружник в дружеството;
промени в дружествения договор; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Николай Борисов Михайлов.
51198
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3406
от 20.IV.2007 г. по ф.д. № 1807/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Мик
333“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Асеноврад, ул. Преслав 40, с предмет на дейност:
търговия с автомобилни гуми, аксесоари и принадлежности за тях, вулканизация, баланс, монтаж и
демонтаж на автомобилни гуми, търговия с части
и принадлежности за автомобили, транспортна
дейност в страната и в чужбина, счетоводни услуги, авторемонтна дейност, спедиционна дейност,
складова, лизингова, консултантска, проектантска,
инвеститорска и внедрителска дейност, търговска
и външнотърговска дейност, реекспорт, търговия
с горива и смазочни материали, производство и
търговия на селскостопанска продукция, комплексно строителство, сделки с недвижими имоти,
предприемаческа дейност, производство на стоки,
посредническа и комисионна дейност, представителство и агентство на лица и фирми в страната
и в чужбина, инженеринг, маркетинг, реклама и
дизайн, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен
и международен туризъм, всякакъв вид 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 Никола Михайлов Николов.
51199
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9779 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 2756/99 вписа
промени за „Горгона“ – ООД: освобождава и
заличава Димитър Тодоров Чешитев като съдружник и управител; едноличен собственик на
капитала на дружеството и управител е Тодор
Димитров Чешитев; промяна на фирмата на
„Горгона“ – ЕООД; приемане на учредителен
акт от едноличния собственик на капитала на
13.XI.2007 г.; дружеството се управлява и представлява от Тодор Димитров Чешитев.
51200
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9768 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 3540/2002 вписа
промени за „Медиа плент“ – ЕООД: заличаване като едноличен собственик на капитала на
„Екофуудс енд ойлс“ – ЕООД; нов едноличен
собственик на капитала – „Сибиджи – Честър
бизнес груп“ – ООД, представлявано от законния
си търговски пълномощник Георги Любомиров
Илиев; нов учредителен акт.
51201
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагане-

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

то по ф.д. № 1798/2002 на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Асел“ – ООД.
51202
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9680 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4823/2000 вписа промени за
„Ерер“ – ООД: освобождаване на Ерол Ермиджик
като съдружник и залчаването му като управител
на дружеството; приемане на Снежана Иванова
Камберова за съдружник; избиране на Ергюн
Ертюрк и Снежана Иванова Камберова за управители; нов адрес на управление – Пловдив, бул. 6
септември 223, складова база „Нордикс“, склад 47;
приемане на нов дружествен договор. Дружеството
се представлява и управлява от Ергюн Ертюрк и
Снежана Иванова Камберова заедно и поотделно.
51203
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9745 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1675/94 вписа промени за
„Пловдив комерс – 900“ – ЕООД: ново седалище
и адрес на управление – с. Моминско, област
Пловдив; промяна в учредителния акт.
51204
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9599 от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 3008/2001 вписа
промени за „Пики“ – ООД: освобождаване на
Анна Антонова Кирева като съдружник; вписва
като съдружник Васил Георгиев Пичуров; нов
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Бойко Стоилов Кирев.
51205
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9756
от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 2273/95 вписа промени
за „Голд къмпани“ – ЕООД: освобождаване на
Маджед Мохамад Мустафа Исуед като едноличен
собственик на капитала и заличаването му като
управител на дружеството; едноличен собственик
на капитала и управител е Спас Христов Станимиров; нов адрес на управление – Пловдив,
бул. Христо Ботев 41; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от Спас
Христов Станимиров.
51206
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9793 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1657/2001 вписа промени за
„Веди – Спед“ – ЕООД: промяна на седалището
и адреса на управление – с. Бенковски, административна сграда – „Митническо бюро банков
офис и паркинг“; промяна в учредителния акт.
51207
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 9696 от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 422/96
вписа промени за „Реди – рент“ – ООД: вписва
деноминиране на размера на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на
10 000 лв.; избиране на Емил Дончев Лозев за
втори управител на дружеството; промяна на
предмета на дейност, като отпада изразът „транспортна дейност“ и вместо него се добавя изразът
„спедиторска дейност“; промени в дружествения
договор; дружеството се управлява и представлява
от управителите Рустислав Дончев Лозев и Емил
Дончев Лозев заедно и поотделно.
51208
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9844
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5761/96 вписа промени
за „Електрославчев – инженеринг“ – ЕООД: нов
адрес на управление – Пловдив, бул. Руски 29,
ет. 5, ап. 6; промяна в учредителния акт.
51209
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 9824 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 4517/95
вписа промени за „Линк“ – ЕООД: деноминиране на размера на капитала на дружеството от
5 000 000 лв. на 5000 лв.; нов адрес на управление – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 16; промяна
в учредителния акт.
5121
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с
определение от 23.XI.2007 г. допуска прилагането
по ф.д. № 1179/96 на представения годишен финансов отчет за 2006 г. на „Сиенит инвест“ – ООД.
51211
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 9819 от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 5152/97
вписа промени за „Линк инженеринг“ – ЕООД:
деноминиране на размера на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; нов адрес
на управление – Пловдив, ул. Богомил 60, ет. 5,
ап. 8; промяна в учредеителния акт.
51212
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 9773 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 888/2003 вписа
промени за „Велди – 1“ – ООД: освобождаване
на Марко Григоров Кущинаров като съдружник
и като управител на дружеството; приемане на
нов дружествен договор; дружеството се представлява и управлява от управителите Диана
Петкова Панчева и Велина Илиева Панчева
заедно и поотделно.
51213
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9815
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 2644/2003 вписа промени за „Регала“ – ООД: промяна на адреса на
управление – Пловдив, ул. Порто Лагос 13, ет. 2;
промяна в дружествения договор.
51214
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9735 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 3404/2005 вписа промени
за „Аква Ин“ – ООД: заличаване на Валентин
Иванов Чанков като съдружник и управител;
вписва като съдружник „Доломит груп“ – ЕООД,
Пловдив; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от Тодор
Петров Вутов.
51215
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9718 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 3891/2005 вписа промени за
„Консулт – ИСО“ – ЕООД: освобождаване на Ина
Стоянова Филипова като едноличен собственик
на капитала и заличаването є като управител
на дружеството; едноличен собственик на капитала и управител е Ана Иванова Филипова; нов
учредителен акт; дружеството се представлява и
управлява от Ана Иванова Филипова.
51216
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Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 2 от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 282/2007 прекратяването на дейността и обявяването в ликвидация
на „Вики – 2003“ – ЕООД, с ликвидатор Димитър
Игнатов Димитров и срок на ликвидацията 6
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
51594
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 589/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илке груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Дондуков 3, бл. Б, ап. 7А,
с педмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, сделки с недвижими имоти,
услуги в селското стопанство и производство на
селскостопанска продукция, транспорт, рекламни, информационни, програмни и импресарски
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, финансово-икономически консултации, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
стоманено строителство и промишлен монтаж,
строително-монтажни и строително-ремонтни
дейности в страната и в чужбина, всички други
незабранени от закона дейности, като за тези,
за които се изисква разрешение на държавен
орган – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Онур Йозйълдъз.
51595
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 600/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Д и Ф – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Кубрат,
ул. Тракия 14, с предмет на дейност: транспортни услуги в страната и в чужбина, автосервизни
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт и експорт, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, текстилни и кожени изделия,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лицензирани преводи,
лизинг и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Филип Емилов Филипов
и Десислав Емилов Филипов и се управлява и
представлява от Емил Филипов Атанасов.
51596
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 598/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шайлу истейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Цар Калоян, бул. Дружба 4,
ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с всички видове стоки в страната и в
чужбина, търговия с недвижими имоти, строи-
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телна дейност, транспортна дейност, маркетинг,
търговско посредничество и представителство
(без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа дейност, ремонтна и сервизна дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Гари
Тейлър.
51597
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 599/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Суит истейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Цар Калоян, бул. Дружба 4,
ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с всички видове стоки в страната и в
чужбина, търговия с недвижими имоти, строителна дейност, транспортна дейност, маркетинг,
търговско посредничество и представителство
(без процесуално), спедиторски и туристически
услуги, преводаческа дейност, ремонтна и сервизна дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Марк Андрю Уит.
51598
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 117/2007 вписа в търговския
регистър прехвърляне на „ЛВС билдинг“ – ЕООД,
от Левент Русланов Давидов на Севил Алис
Давидова.
51599
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 588/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стоеви“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Разград, ж.к.
Орел, бл. 21, вх. Г, ап. 1, с предмет на дейност:
изработване и покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки, собствено производство и производство на трети лица, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови, лицензионни сделки
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг, както и всички
други разрешени от закона сделки, за които не
съществуват особени забрани на закона, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Милка Петрова Стоева и Христо
Дочев Стов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
51600
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
промени по ф.д. № 28/2005 за „Слънце 1“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Орхан
Айту; залчава като съдружник Кадрие Керим
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Мохамед; вписа като съдружник и управител
Шируан Керим Мохамед; вписа като съдружник
Хайтам Аднан Адел.
51582
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 623/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Борастрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, ул. Абритус 15, вх. В, ет. 8,
ап. 69, с предмет на дейност: проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни и
ремонтни работи, 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,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, лизингови,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни или
други услуги и всички други сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Яшар Мурад Бора.
51583
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира промяна по
ф.д. № 376/2007 за „Ян – Хрис – Асенов“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от гр. Левски, ул. Кирил и Методий
70, в гр. Кубрат, ул. Спартак 13.
51584
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 590/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „АС – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Разград, ул.
Никола Пенев 46, вх. Г, ет. 2, ап. 5, с предмет
на дейност: внос и износ на стоки, вътрешен и
международен превоз, спедиция, транспортни
услуги, сделки с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, консултантска дейност, експлоатация на
търговски обекти за продажба на хранителни
стоки и стоки за бита, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство, посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство
и хотелиерство, лизинг, продажба на стоки на
изплащане, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, транспортни услуги,
спедиторски услуги, обмяна на валута, всички
други незабранени от закона сделки или услуги,
като за тези, за които се изисква разрешение на
държавен орган – след получаването му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Закир Абдраим Ибрахим
и Айля Закир Абдурахим Шекер и се управлява
и представлява от Закир Абдраим Ибрахим.
51585
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна
по ф.д. № 534/99 за „Чемалетин Челик“ – ООД:
заличава като съдружник Ферхат Аяз; дружеството продължава дейността си като еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Чемалетин
Челик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Голям Поровец, ул. Панайот Банков 41, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, бартерни сделки, комисионна, оказионна търговия, посредническа дейност, търговия
с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни
напитк и, ресторан т ьорст во и хотелиерст во,
таксиметрови и транспортни услуги у нас и в
чужбина, селскостопанска дейност, консултантска дейност, търговия на едро и дребно, внос и
износ на всякакъв вид дейности, стоки и услуги,
ремонтни дейности и обслужване в автосервизи
с предлагане на всички необходими аксесоари за
автомобили и техните принадлежности, както и
ремонтни части – нови и втора употреба, дърводобив, производство и преработка на дървен
материал и търговия с дърва и всякакви други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик и управител Чемалетин Челик.
51586
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 612/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Севи – 90“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Осенец, ул. Стефан Радков 70, с
предмет на дейност: производство и търговия
на хранителни продукти и безалкохолни напитки, превоз на пътници и товари, внос и износ,
производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и всички незабранени
от закона дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Самет
Бехчетова Самиева.
51587
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия
на общото събрание на акционерите годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Водстрой“ – АД,
Разград, по ф. д № 85/98, който е представен в
търговския регистър.
51588
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение № 2
от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 138/2005 прекратяването дейността и обявяването в ликвидация на
„Рециклиращо предприятие“ – АД, с ликвидатор
Ивайло Здравков Славов и срок на ликвидацията
6 месеца.
51589
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 581/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Геоид – Галина Цонева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Разград, ж. к.
Орел, бл. 24, вх. Е, ап. 19, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
сделки с недвижими имоти, услуги в селското
стопанство и производство на селскостопанска
продукция, транспорт, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
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финансово-икономически консултации, сделки с
интелектуална собственост, лизинг, топографски,
геодезически и кадастрални дейности, изработване на устройствени планове и инвестиционни
проекти, проектантска и инженерно-внедрителска
дейност, строително-монтажни работи, лицензирани оценки на недвижими имоти, всички други
незабранени от закона сделки или услуги, като за
тези, за които се изисква разрешение на държавен
орган – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Галина Христова Цонева.
51590
Разградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф. д. № 597/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дрийм 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Разград, бул. България 23, вх. В,
ет. 2, ап. 30, с предмет на дейност: проектиране,
консултации, строително-монтажни работи в
областта на електростопанството, внос и износ
на стоки в страната и в чужбина, търговия с петролни продукти – горива и смазочни материали
на едро и дребно, транспортна дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешно- и външнотърговска икономическа
дейност, производство, търговия и комисионна
дейност със селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, таксиметрови, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, продажба на стоки собствено производство, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество на фирми в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост, складови сделки, лизинг, всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Йордан Начев Йорданов.
51591
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага приетия на
общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Хан Кубрат“ – АД, гр.
Кубрат, област Разград, по ф. д. № 41/91, който
е представен в търговския регистър.
51592
Разградският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 595/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ДИБ – недвижими имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Разград, ул. Бели Лом 53, вх. А, ап. 13, с предмет на
дейност: изработване и покупка на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба, внос, износ и реекспорт
на стоки, собствено производство и производство
на трети лица, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
услуги, складови, лицензионни сделки и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
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и лизинг, извършване на посредническа дейност по
наемане на надлежно удостоверение за регистрация
от Агенцията по заетостта при Министерството
на труда и социалната политика, всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Иван Петков Христов, Дияна Георгиева
Друмева и Бйорн Егил Гюннеруд и се управлява и
представлява от Иван Петков Христов.
51593
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3154 от 6.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1455/2007 дружество с ограничена отговорност
„Пламена 2006“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Видин 17, вх. В, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: проектиране и изпълнение
на В и К съоръжения и системи, проектиране,
геодезически дейности, кадастър, строителство,
специализирани строителни услуги, покупкопродажба на недвижими имоти, производство на
строителни материали и изделия, предприемачество, комплексно обслужване със строителна
механизация и автотранспорт, спедиторска дейност,
подготовка и обучение на кадри за строителството, компютърна грамотност, търговия в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Венелин Пламенов Симидчиев и Стефка Илиева
Симидчиева и се управлява и представлява от
управителя Венелин Пламенов Симидчиев.
51221
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3216 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1458/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Енгибаров груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, бул. Липник
106, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първонвачален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, лицензионни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
рекламни, импресарски и проектантски услуги,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижми
имоти с цел продажба, препродажба, лизингови
сделки и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Енгибар
Андриянс Енгибаров.
51222
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3363 от 27.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1461/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „А мбулатори я за индивидуална
специализирана медицинска практика по урология – д-р Пламен Попов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Рига 35, ДКЦ – 2,
ет. 3, кабинет 87, с предмет на дейност: индивидуална специализирана медицинска практика
по урология, дейност в извънболнична помощ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Георгев Попов.
51223
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3221 от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 1469/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Иноан прес“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Мидия Енос 7, бл. Тополница, вх. 1, ет. 5, ап. Г, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, печат и издаване
на книжни произведения и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Аурора Иноан.
51224
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3222 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1471/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аутодиг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. България 252А,
с предмет на дейност: строително-ремонтна
дейност, автосервизни услуги, ремонт на битова
техника, монтаж на ел. инсталации – нови и
ремонт на съществуващи, изработка и монтаж
на винкелни и профилни конструкции, производство, съхранение, изкупуване, преработка,
реализация и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска, в страната
и в чужбина, търговска, таксиметрова дейност,
превод от и на английски език, организиране на
курсове по английски език, туризъм в страната
и в чужбина и всякаква дейност, незабранена
със закон, като за тази, изискваща получаване
на лиценз, тя ще се осъществява след неговото
получаване. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Дечко
Илиев Господинов.
51225
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3223 от 14.XI.2007 г. по
ф.д. № 1472/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Ниги инвестмънт“ – ЕООД,
със седа лище и а д рес на у п равление Р усе,
ул. Александровска 71, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Нир Дорон.
51226
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3215 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1454/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джи – Ви“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков
Вапцаров 2, вх. 1, ет. 8, ап. 2, с предмет на дей-
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ност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговска дейност в страната и
в чужбина на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна дейност, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари, складова дейност,
хотелиерска, туроператорска и туристическа
агентска дейност, ресторантьорство, рекламни,
импресарски, счетоводни, авторемонтни и други
търговски дейности и услуги (след издаване на
лиценз – разрешително, за тези от тях, за които
законът изисква това). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Валентина Цанкова Добрева.
51227
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3169 от 9.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1453/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бирекс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Борисова 16,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: продажба,
монтаж, производство, търговия и сервиз на влагоизсушаващи машини и резервни части за тях,
експорт и импорт на стоки и услуги, търговско
представителство, външна и вътрешна търговия,
бартерни сделки, комисионна дейност, търговия
в страната и в чужбина с произведения на изкуството, продажба на хранителни стоки, както
и всякаква друга разрешена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милина Тончи.
51228
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3168 от 9.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1452/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Домели“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Даме Груев 1, вх. 1,
ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: производство,
търговия, внос и износ на мебели, търговско
представителство, вътрешна и външна търговия, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, бартерни сделки, покупко-продажба
на недвижими имоти, производство, търговия и
сервиз на моторни превозни средства и части за
тях, комисионерска дейност, търговия в страната и
в чужбина с произведения на изкуството, продажба на хранителни стоки, както и всякаква друга
разрешена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Галимир Добрев Петков.
51229
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3155 от 9.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1434/2007 дружество с ограничена отговорност
„Аргус девелопментс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Света Троица 2,
вх. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ на стоки, складиране
и дистрибуция на стоки, сухопътен автомобилен
транспорт и международна спедиция, строителни
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услуги, хотелиерски, туристически, рекламни
услуги, продажба на алкохол и цигари, покупка,
строеж или обзавеждане с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, външна и
вътрешна търговия със стоки за промишлеността,
селското стопанство, за бита и населението, посредничество и представителство на български и
чуждестранни фирми, производство и реализация
на стоки за промишлеността и населението, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Вадим Якушев, Геннадий
Деменков и Лефтер Георгиев Лефтеров и се управлява и представлява от Йордан Антонов Иванов.
51230
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3229 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1478/2007 дружество с ограничена отговорност
„Деско“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Никола Табаков 2, вх. 2, ет. 5, ап. 9, с
предмет на дейност: валутни сделки, импресарска
и продуцентска дейност, производство на месо,
кашкавал, сирене, селскостопански продукти от
растителен и животински произход, спедиторски и
куриерски услуги, външна и вътрешна търговия, маркетинг, дизайн, издателска, рекламна, фотографска
дейност, търговска дейност, строително-монтажни
работи, разпространяване на печатни произведения,
образователна квалификация, производство на
облекла, мебели, осветителни тела, домакински
уреди, пластмасови и стъклени изделия, сувенири, бои, строителни материали, играчки, изделия
на машиностроенето, изделия на електрониката,
хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, ресторантьорство и хотелиерство, дискотеки,
видеоклубове и видеозали, спортни зали, модни
ателиета, звукозаписи, туризъм, автосервиз, автокъща и продажба на автомобили втора употреба,
ремонт на битова техника, оказион и антиквариат,
брокерска и заложна къща, складова дейност на
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Парашкев Василев Костадинов и Веско Парашкевов
Василев и се управлява и представлява от управителя Парашкев Василев Костадинов.
51231
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3224 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1473/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Транс 113“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Мечка, община Иваново,
ул. Калиакра 6, с предмет на дейност: транспорт
на пътници и товари в страната и в чужбина
с всякакъв транспорт – лекотоварен, товарен,
железопътен, морски и въздушен (след издаване
на необходимия лиценз за това), спедиторска
дейност, външноикономическа дейност – внос,
износ, реекспорт, търговия на едро и дребно,
всякаква инвестиционно-строителна дейност и
монтажни работи, производство на бетонови и
варови разтвори, на стоманобетонови елементи,
поставяне на алуминиева и PVC дограма и ролетни
щори, покупко-продажба, управление, отдаване
под наем или под аренда на недвижими имоти,
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автомонтьорска и сервизна дейност, автомивка,
както и всякакви други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с капитал 15 000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Атанасов Димитров.
51232
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3225 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1474/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лавора“ – ЕООД, със сеалище и
адрес на управление Русе, ул. Борисова 63А, с
предмет на дейност: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, проектиране
на обекти за строителството, строителство на
сгради и съоръжения, сделки по управление,
ра зпор еж да не и и н в е с т и ц и и в нед ви ж и м и
имоти, научноизследователска, маркетигова и
консултантска дейност, сделки с авторски права
върху произведения, патенти, лицензии, ноу-хау,
търговска реклама, предпечатна подготовка,
редакционна и издателска дейност, обмен на
информация и информационно осигу ряване,
предприемачество, представителство, агентство
и посредничество на търговци в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговски сделки,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
спедиция, производство и търговия със суровини, полуфабрикати, машини, съоръжения и
резервни части, местно производство и от внос,
изкупуване и преработка на селскостопански
и други суровини, реализация на вътрешния
пазар и внос на продукция, готови изделия и
други стоки, обменни, реекспортни, бартерни,
компенсационни, лизингови и други специфични
сделки, операции и посреднически, представителски и търговско-спедиторски услуги, пасивно и
активно маркиране на автомобили, комисионна
и оказионна дейност, абонаментно поддържане
на касови апарати и банкнотоброячни машини,
консултантска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Емилия Петкова Кръстева.
51233
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3226 от 14.XI.2007 г. по
ф.д. № 1475/2007 дружество с ограничена отговорност „Мега мебел“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Николаевска 101,
бл. Житен клас, вх. 3, ет. 5, ап. 15, с предмет на
дейност: внос, износ, търговия на дребно и едро
с промишлени, хранителни и нехранителни стоки и стоки за бита, производство и търговия с
мебели, проектиране, строителство, реконструкция и покупко-продажба на недвижими имоти,
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
транспорт и спедиторска дейност, лизингови
операции, рекламна и издателска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Адриан Живков Антонов
и Милен Анчев Иванов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51234
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3227 от 13.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1476/2007 дружество с ограничена отговорност
„Мотиво“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Николово, община Русе, местност „Липака“
6, с предмет на дейност: производство и търговия
с уреди за осветление, мебели, огледала, рамки за
картини, стоки от дърво, камъш, корк, тръстика,
ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина,
кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на
тези материали или от пластмаса, домакински или
кухненски прибори и съдове, необработено или
полуобработено стъкло, стъклария, порцеланови
и керамични изделия, художествена обработка на
стъкло и огледало, дърво, метал, пластмаса и кожа.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Александър Димитров
Трифонов и Десислава Владимирова Тасева и се
управлява и представлява от управителя Александър Димтров Трифонов.
51235
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3228 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1477/2007 дружество с ограничена отговорност
„Амканъс прожектс Бългериа“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит
Бозвели 22, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и дру ги специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупа на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова,
рекламна и информационна дейност, сделки с
интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Алън Маршал
и Чери Джуун Маршал, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
51236
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3159 от 12.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1441/2007 дружество с ограничена отговорност
„Инет партнер“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Йоаким Груев 4, вх. 2, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: изработване и поддръжка на програмни продукти, информационни
системи, превод (от български език на чужд и
от чужд на български език) и легализация на
официални и частни документи (след получаване
на лиценз), консултантски услуги, търговия и
поддържка на компютърни системи, рекламна
дейност, покупко-продажба на стоки и услуги в
първоначален и преработен вид, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Пламен Валентинов Кьосев и Кирил
Евгениев Ботев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51237
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3158 от 12.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1440/2007 дружество с ограничена отговорност
„Селски имоти“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Цар Освободител 42,
вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и строително-ремонтни работи,
проектантска и развойна дейност, отдаване
под наем на недвижими имоти, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост и
друга дейност, незабранена със закон и според
изискванията на закона и след получаване на
необходимите разрешителни и/или лицензии от
компетентните органи и организации. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Георги Бориславов Цонев и Георги
Пенков Кръстев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51238
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3292 от 20.XI.2007 г. по
ф.д. № 1445/2007 дружество с ограничена отговорност „Бинел ойл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Църковна независимост
3, офис 20А, п.к. 45, с предмет на дейност: търговия със светли нефтопродукти, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Бисер Тинков Тинчев и Нели Цекова Любенова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51239
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в тръговския
регистър с решение № 3213 от 13.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1442/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вили 06“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Кирил Старцев 6,
вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговска
дейност в страната и в чужбина на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна дейност, хотелиерска,
ресторантьорство, рекламни, импресарски, други
търговски дейности и услуги (след издаване на
лиценз – разрешително, за тези от тях, за които
законът изисква това). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Велимира Петкова Маневска.
51240
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3167 от 9.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1447/2007 еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Гецови дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова
84, вх. 6, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: производство и продажба на мебели и оборудване за
дома и офиса, консултантска дейност, външна и
вътрешна търговия с промишлени стоки, стоки
за бита и офиса, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство, агентство
и посредничество, маркетингова дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик Мирослав Илиев
Гецов и се управлява и представлява от Мая
Иванова Петкова-Гецова и Мирослав Илиев Гецов
заедно и поотделно.
51241
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3211 от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 1435/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Петър Ангелов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Згориград 47, бл. Петрохан, вх. 5, ет. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, шивашки услуги, производство
на дамски, мъжки и детски облекла, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни
сделки, посредничество и агентство на бъларски
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Ангелов Ангелов.
51242
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3212 от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 1437/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „МП дизайн“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Лерин
2, вх. Б, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, експорт, импорт,
реекспорт, компенсационни, бартерни и други
специфични търговски операции, посредническа
дейност, маркетинг, търговско представителство
и агентство на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, залог на вещи, рекламна,
информационна, счетоводна и консултантска
дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство и хотелиерство, всякаква селскостопанска,
производствена и търговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговия с хранителни и нехранителни стоки,
машини, съоръжения, резервни части, автомобили, сделки с интелектуална собственост и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Магдалена
Михайлова Билалова.
51243
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3157 от 12.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1439/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Милрос“ – ЕООД, със седалище и
дарес на управление Русе ул. Георги Бенковски
5, с предмет на дейност: строителство, строително-монтажни и ремонтни работи, търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени със закон, търговско
представителство и посредничество, производство и продажба на селскостопанска продукция,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милко
Русев Милев.
51244
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3103 от 7.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1423/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тирол“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Плиска 3, вх. 2, ет. 7,
с предмет на дейност: производство и търговия
с хранителни стоки, търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, внос и износ, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, заведения за бързо хранене, ресторантьорство и всякакви други
дейности, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Радослав Георгиев Шопов.
51245
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3156 от 9.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1438/2007 еднолично дружество с ограниечна
отговорност „Дракстер – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, кв. Дружба 3,
ул. Н. Й. Вапцаров 6, бл. 23, вх. Е, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: спедиционни сделки, покупка
на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, складови сделки, различни видове
услуги, митническо агентство, търговско представителство, посредничество и агентство, в т. ч. и
корабно, на чуждестранни и местни физически
и юридически лица, комисионни, лизингови и
франчайзингови сделки, строителни и монтажни
дейности, консултантски услуги, архитектурно
проектиране, вътрешен дизайн, производство
на материали и компоненти за строителството
и промишлеността, търговия, внос и износ на
стоки, посредничество и други, позволени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петя
Борисова Кулева.
51246
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3230 от 14.XI.2007 г. по
ф.д. № 1479/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Радост 333“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Константин Илиев 5, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети,
производство и търговия с мебели, разработване,
мултиплициране, внедряване и реализация на
програмни продукти, електроремонтни работи
и услуги, организиране на курсове, консултации,
частни уроци, производство на промишлени и
потребителски стоки, разкриване и експлоатация
на мрежи от магазини за търговия на дребно,
заведения за обществено хранене и питейни
заведения и места за временно настаняване на
туристи, търговия на едро и търговско посредничество в страната и в чужбина, бартерни сделки
и реекспорт на промишлени, потребителски,
хранителни и селскостопански стоки, суровини,
материали, резервни части, машини и съоръжения, уреди и апарати, организационна и битова
техника, комисионна и оказионна търговия,
товарен превоз, авторемонтни, водопроводни,
стъкларски, дърводелски, шивашки, плетачески,
фризьорски, козметични, рекламни услуги, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон,
вкл. и такава, изискваща предварително разрешение – след получаването му. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ивелина Пенева Томова.
51247
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3231 от 14.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1480/2007 дружество с ограничена отговорност
„Валми – тур“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Църковна независимост 3,
офис 20А, п.к. 45, с предмет на дейност: продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Мирослав Цеков Любенов и Ваня Иванова Валачева и се управлява и представлява от управителя
Мирослав Цеков Любенов.
51248
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1027 от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 491/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Калория – 90“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. София 41, ет. 4, ап. 7,
с предмет на дейност: строително-монтажни работи, проектантска дейност, строителни услуги,
производство на метални изделия, изготвяне
на строителни книжа, доставка на машини и
съоръжения, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неопределен срок и се управлява и
представлява от собственика Петър Георгиев
Шарбанов.
51416
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1035 от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 497/2007
дружество с ограничена отговорност „Невани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Тутракан, ул. Силистра 61, с предмет на дейност:
дърводобив и дървопреработване, вътрешна и
външна търговия, комисионна, посредническа
дейност, производство, изкупуване, преработка и
съхранение на селскостопанска продукция – животинска и растителна, транспортна таксиметрова, строително-бояджийска, производство и
реализация на хранителни и нехранителни стоки,
услуги, внос – износ, както и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ани
Валериева Цонкова и Невена Валериева Цонкова
и се управлява и представлява от управителя
Вероника Александрова Коцева.
51417
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1002 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 484/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теди стил“ – ЕООД, със седалище и арес на управление Силистра, ул. Никола Йонков Вапцаров
5, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия с
модни дрехи и работно облекло, производство на
мебели, дърводелски услуги, вътрешна и външна
търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, финансови операции с движими
и недвижими имоти, вкл. покупко-продажба,
както и всякакви други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Николай Йорданов Иванов.
51418
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 991 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 478/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Диди – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дулово, ул. Силистренско шосе
4, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, ресторантьорство, производство, преработка и търговия
със селскостопански произведения в страната и
в чужбина, отдаване вещи под наем, производство и търговия с петролни продукти, бартерни
сделки, лизингова дейност, оказионна търговия,
транспортни услуги в страната и в чужбина, таксиметрови услуги и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Цветалин Райнов Василев.
51419
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1019 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 488/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Блесинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 33, вх. Б, ет. 7,
ап. 38, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи
на заповед и чекове, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
счетоводни, преводни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок
и се управлява и представлява от собственика
Димитричка Ганчева Спасова.
51420
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1030 от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 493/2007
дружество с ограничена отговорност „Ненови и
сие“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Дулово, ул. Стефан Караджа 6, с предмет на дейност: преработка и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
търговска дейност в страната и в чужбина с тях
и с промишлени и хранителни стоки от различен
вид, ресторантьорство и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Нено Иванов Ненов и Ивайло Ненов
Иванов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
51421
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1093 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 679/91 вписа
прехвърляне на търговското предприятие с фирма
ЕТ „Елвира – В – Георги Иванов“ като права
и задължения от едноличния търговец Георги
Иванов Иванов на Иван Иванов Стоянов и го
вписва като едноличен търговец с фирма „Елвира – В – Иван Иванов“.
51422
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1062 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 373/95 вписа
прехвърляне на търговското предприятие с фирма ЕТ „Рад – 13 – Мария Черникова“ като права
и задължения от едноличния търговец Мария
Черникова Петрова на Атанас Петров Славов
и го вписва като едноличен търговец с фирма
„Рад – 13 – Атанас Славов“.
51423
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1031 от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 1424/92 вписа прехвърляне на търговското предприятие с
фирма ЕТ „Мемду Али – Мутлу“ като права
и задължения от едноличния търговец Мемду Мехмед Али на Мeхмед Мемду Мехмед и
го вписва като едноличен търговец с фирма
„Мемду – Мехмед Мехмед“.
51424
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Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1057 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1080/90 вписа
прехвърляне на търговското предприятие с фирма ЕТ „Универсал – ДД – сервиз – Деню Денев“
като права и задължения от едноличния търговец
Деню Петров Денев на „Денев“ – ЕООД.
51425
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1099 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 610/99
промени за „Плам – 91“ – ЕООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Съботин Петров
Върбанов; вписва като собственик и управител
Еленка Петрова Кискинова, която ще управлява
и представлява дружеството.
51426
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1097 от 27.XI.2007 г. по ф.д.
№ 364/2005 промени за „ПК инвест“ – ЕООД,
Силистра: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като собственик и управител
Петя Петрова Василева; вписва като съдружници Георгиос Траянос Кулидис и Петър Колев
Чаушев; дружеството се променя на „ПК инвест“ – ООД; премества адреса на управление
от Промишлена зона Запад, кв. 22, п.к. 224, на
ул. Добруджа 20а, ет. 2, офис 4; вписва като
управител Петър Колев Чаушев, който ще управлява и представлява дружеството.
51427
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1415
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 402/2003 вписа промени
за „Илира 02“ – ЕООД, с. Стоманово, община
Девин: вписа прехвърляне на капитала на дружеството като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на стойност 5000 лв.
от едноличния собственик на капитала Ивайло
Александров Аянски на Николай Златозаров Хашъмов; вписва Николай Златозаров Хашъмов като
едноличен собственик на капитала и управител
на дружеството; заличава Ивайло Александров
Аянски като едноличен собственик на капитала
и управител на дружеството; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Николай
Златозаров Хашъмов.
51428
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1412
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 461/2005 вписа промяна
за „МК Фарма хелп“ – ЕООД, Смолян: заличава
досегашния предмет на дейност на дружеството; вписа нов предмет на дейност: „търговия на
дребно с лекарствени продукти“.
51429
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1414
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 162/2006 вписа промени
за „Лагуна – 2006“ – ЕООД, Доспат: освобождава Антим Даринов Пържанов като едноличен
собственик на капитала на дружеството и като
управител; вписа като едноличен собственик
на капитала Албена Бисерова Пържанова и я
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вписа като управител на дружеството; вписа нов
учредителен акт, подписан от новия едноличен
собственик на капитала; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Албена
Бисерова Пържанова.
51430
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1420 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 701/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ог раничена отговорност „Ху нев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян,
ул. Дунав 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Севдалин Събинов Хунев,
който го управлява и представлява.
51431
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1418 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 687/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дени трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Неделино, ул. Напредък 99, ет. 2, с предмет на дейност:
предоставяне на местни и международни телекомуникационни услуги, търговия (внос, износ)
и продажба на компютърен хардуер и софтуер,
производство, внос, износ и търговия на едро и
дребно с всякакви промишлени и хранителни
стоки, шивашка дейност, в т. ч. работа на ишлеме,
търговско представителство и посредничество,
дистрибуция на стоки, комисионни, лизингови,
спедиционни и превозни сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
консултантски и интернет услуги, производство,
търговия и съхранение на промишлени взривни
вещества, строителство на сгради, съоръжения и
други обекти, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Денислав Емилов
Костов, който го управлява и представлява.
51432
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1419 от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 708/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Даниел – Х“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
Перелик 6, с предмет на дейност: туристическа,
превозна и спедиторска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионни,
складови, лицензионни сделки и стоков контрол,
лизинг, бартерни сделки, маркетинг, търговско
представителство и посредничество, агентство
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и комисионерство, други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Данаил Великов
Халваджиев, който го управлява и представлява.
51433
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1105
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 562/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Брик Дивелопмент“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление Търговище, ул. Христо
Ботев 1, с предмет на дейност: предприемаческа
дейност, строителство, сключване на търговски
сделки по повод покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, ресторантьорска дейност, търговска дейност в страната и в чужбина със селскостопанска
продукция, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционна дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска, консултантска
дейност, сделки с интелектуална собственост, складови и лицензионни сделки, лизинг, издателска и
печатарска дейност, други дейности, незабранени
от законодателството (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 1 395 700 лв., разпределен
в 139 570 поименни акции с номинална стойност
10 лв. всяка една от тях, представляващ непарична вноска, състояща се от недвижими имоти,
собственост на „Брик груп“ – ООД, с едноличен
собственик на капитала „Брик груп“ – ООД (рег.
по ф.д. № 4564/2004 по описа на СГС); дружеството
се управлява от съвет на директорите в състав:
Едуард Николаевич Прошин, Иля Николаевич
Матвеенко и Теодора Стефанова Стефанова, и се
представлява от изпълнителния директор Едуард
Николаевич Прошин.
51461
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1100
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 18/2007 вписа промяна за „Тани – 2006“ – ЕООД: допълва предмета
на дейност със: „търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим и изискващи предварително разрешение – след получаването му“.
51462
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1109 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 564/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Стравс България“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Великденче, област
Търговище, ул. Витоша 6, с предмет на дейност:
посредническа дейност по наемане на работа
на български граждани в чужбина (съобразно
законодателството на приемащата държава при
условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по
който Република България е страна), търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни
стоки, рекламна дейност, търговско представител-
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ство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякакви дейности, разрешени със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Орхан Кязимов Селимов и „Стров“ – командитно
дружество, Холандия, представлявано от Хисни
Алиджа, Франция, със седалище с. Великденче,
и се управлява и представлява от управителите
Орхан Кязимов Селимов и Хисни Алиджа заедно
и поотделно.
51463
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1110 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 565/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кристъл“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Търговище, ж.к. Изток 9,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,
рекламна дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
всякакви дейности, разрешени със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Несрин Керимова Ахмедова и Фекрия Ахмедова
Матикова и се управлява и пресдставлява от
Несрин Керимова Ахмедова.
51464
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1112 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1939/91 вписа
промяна за „Феба – 1“ – ООД: удължава срока
на дейността на дружеството с 5 години считано
от 13.XII.2007 г.
51465
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1104 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 560/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Алпи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище ул.
Първи май 10, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
производство и монтаж на алуминиева и PVC
дограма, производство, преработка и реализация
на промишлена, битова, селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с разрешените със
закон стоки, комисионна и посредническа дейност, строителна и строително-ремонтна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, развлекателни,
забавни и увеселителни игри, транспортна и
авторемонтна дейност, ремонт на промишлена
и битова техника, заложна къща, търговия с
петролни продукти, външнотърговска дейност,
маркетинг, менид жмънт, както и друга търговска
дейност, която по предмет и обем изисква делата
да се водят по търговски начин (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Севгин Джелил Сали, който го управлява и представлява.
51466
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Софийският градски съд на основание чл. 19
ЗПП регистрира под парт. № 372, рег. Х, т. 12,
стр. 55, по ф.д. № 606/2009 политическа партия
с наименование „Възраждане на Отечеството“
със седалище София, Столична община, район
„Подуяне“, и адрес: ж.к. Суха река, ул. Христаки
Павлович 18, ап. 3. Уставът на политическата
партия е приет на учредително събрание, проведено на 18.VІІ.2009 г., и представлява неразделна
част от решението. Вписва Изпълнително бюро в
състав: Йордан Жеков Мутафчиев – председател,
Валентин Груев Григоров, Николчо Димитров Николов, Росен Александров Флоров, Румен Ангелов
Ангелов, Красимир Георгиев Кузманов, Бенчо
Минков Тилев, Васил Ангелов Радков, Мария
Петрова Стайкова, Лариса Кирилова Маркова,
Красимир Георгиев Георгиев, Пауна Желязкова
Богданова, Цветелина Михайлова Темелкова.
Вписва Контролна комисия в състав: Елисавета
Димитрова Данаилова – председател, Станислав
Иванов Иванов, Росен Душанов Любенов, Чоно
Ненков Чонов, Боно Николов Безергянов. Партията се представлява от председателя Йордан
Жеков Мутафчиев.
3561

87. – Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за 2009 г.
2008 г.

BGN’000 BGN’000
Приходи от такси
– Доброволен пенсионен фонд

1,186

545

– Професионален пенсионен
фонд
– Ун и вер с а лен пенсионен
фонд
Общо приходи

2,849

2,891

18,152

15,584

22,187

19,020

(5,889)

(4,618)

Други оперативни разходи

(6,489)

(5,402)

Общо разходи
Резултат от управлението на
пенсионните фондове

(12,378) (10,020)
9,000

(2,787)

(1,400)

Приходи от инвестиции, нетно

1,187

522

Печалба преди данъци

8,209

8,122

Данъци

(851)

(846)

Печалба за годината

7,358

7,276

Дру г всеобх ватен доход за
годината
Пълен всеобхватен доход за
годината

2008 г.

BGN’000 BGN’000
Активи
Текущи активи
Парични средства

1,826

2,315

Депозити

6,820

3,750

19,609

15,302

916

624

824

1,695

29,995

23,686

Депозити

2,641

1,542

Имоти, машини и съоръжения

2,702

2,719

Дълготрайни нематериални
активи
Дялово участие

503

366

Отсрочен данъчен актив

105

64

5,951

4,882

35,946

28,568

Инвестиции за продажба
Взема н и я о т пенсион н и т е
фондове
Други текущи активи
Общо текущи активи
Нетекущи активи

Общо активи

191

Пасиви
Текущи задължения
За д ъ л жени я к ъм свърза ни
лица
Други задължения

75

171

1,173

1,466

Общо текущи задължения

1,248

1,637

184

184

184
1,432

184
1,821

10,590

7,797

15,004

15,004

0

2,000

1,562

61

Нетекущи задължения
Провизии за обезщетения при
пенсиониране
Общо нетекущи задължения
Общо задължения
Собствен капитал

9,809

Пенсионни резерви

2009 г.

Пенсионни резерви

Oперативни разходи за управление на пенсионните фондове
Разходи за персонала

БРОЙ 33

Счетоводен баланс към 31.ХІІ.2009 г.

Общо нетекущи активи

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

2009 г.

ВЕСТНИК

7,358

7,276

Регистриран капитал
Премии от емисии
Резерви
Финансов резултат
Общо собствен капитал
Общо пасиви

7,358

1,885

23,924
35,946

18,950
28,568

Отчет за паричните потоци за 2009 г.
2009 г.
1
Парични потоци от оперативна
дейност
Парични потоци от/към ПФ
Парични потоци, свързани с
търговски контрагенти

2008 г.

BGN’000 BGN’000
2
3
21,901

19,019

(5,227)

(4,293)
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1
Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения

2
(5,442)

3
(4,529)

Парични потоци, свързани с
комисиони на осигурителни
посредници

(786)

(955)

Парични потоци, свързани с
корпоративен данък лихви,
комисиони, дивиденти и други

(186)

Парични потоци от операции
с чуждестранна валута

(1)

Платени данъци върх у печалбата
Плащания при разпределение
на печалбата

(1,595)

Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от
оперативна дейност

(591)

(355)

6,782

8,576

1

(1,291)

Парични потоци, свързани с
нетекущи финансови активи

150

66

Парични потоци, свързани с
текущи финансови активи

(8,254)

(7,679)

Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти
и други

1,327

894

Парични потоци от операции
с чуждестранна валута

–

(24)

Всичко парични потоци от
инвестиционна дейност

(7,271)

(6,906)

Изменение на паричните средства през периода

(489)

1,670

Парични средства в началото
на периода
Парични средства в края на
периода

2,315

645

1,826

2,315

Отчет за промените в собствения капитал
към 31.ХІІ.2009 г.

Финансов
резултат
К ъ м 31 д е кември
2009 г.

Съставител:
Н. Кънчева
3420

Премии Резер- Непок- Общо
от
ви
рита
емисии
загуба

15,004

2,000

-

-

-

15,004

2,000

61

-

-

-

15,004

2009 г.

2008 г.

BGN’000

BGN’000

Приходи от дивиденти

442

385

3,114

3,060

54,120

75,888

6,766

9,758

40

1,731

64,482

90,822

Разходи по операции с
ценни книжа

49,991

106,707

Разходи по операции с
чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни имоти
Всичко разходи

6,770

9,848

107

274

56,868

116,829

7,614

(26,007)

Приходи от операции с
ценни книжа
Приходи от операции
с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни имоти
Всичко приходи
Разходи

(163)

К ъ м 31 д е кември
2008 г.

Отчет за доходите за 2009 г.

Приходи от лихви

(494)

Финансов
резултат

87а. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:

Приходи

Парични потоци, свързани с
нетекущи материални и нематериални активи

К ъ м 31 д е кември
2007 г.

С Т Р. 1 2 3

(352)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Основен
капитал

ВЕСТНИК

61 (5,391) 11,674

1,562

7,276

7,276

1,885 18,950

7,358

7,358

Доход

Баланс към 31.ХІІ.2009 г.

1

2009 г.

2008 г.

BGN’000

BGN’000

2

3

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити

5,493

7,425

Инвестиционни имоти

3,972

5,493

Всичко нетек у щи активи
Текущи активи

9,465

12,918

Парични средства

4,673

11,502

Банкови депозити

16,687

Ценни книжа, издадени или гарантирани от
държавата
Ценни книжа, приети
за търговия на регулираните пазари за ценни
книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации

7,230
1,385

27,069

25,032

392

116

1,988

1,990

7,358 23,924

Инвестиции в чужбина

28,386

18,260

Вземания, свързани с
инвестиции
Всичко текущи активи

7,157

7,261

Ръководител:
Д. Петкова

86,352

72,776

Всичко активи

95,817

85,694

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН
1

2

ВЕСТНИК

87б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:

3

Пасив
Нетекущи пасиви

Отчет за доходите за 2009 г.

Задължения към осигурени лица и пенсионери

95,492

Всичко нетекущи
пасиви

95,492

85,627

109

24

Други текущи пасиви

216

43

Всичко текущи пасиви

325

67

95,817

85,694

Отчет за паричните потоци за 2009 г.
2009 г.

2008 г.

BGN’000

BGN’000

Пари чни потоци от
пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица
и пенсионери

3,519

Пари чни по тоц и о т/
към други пенсионни
фондове

(78)

Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното дружество

(1,102)

(623)

Такси

(1,102)

(623)

Парични потоци от дивиденти

426

378

Пари чни потоци от
лихви

3,507

2,694

Пари чни потоци от
сделки с инвестиции

(13,021)

312

Пари чни потоци от
сделки с чуждестранна валута

26

(94)

Парични потоци от инвестиционни имоти

(106)

Приходи

(312)

602

343

5,872

6,267

77,064

95,387

10,823

14,551

4

1,269

94,365

117,817

Разходи по операции с ценни
книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи

68,833

138,778

10,787

14,636

75

127

79,695

153,541

Доход

14,670

(35,724)

Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни
книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи
Разходи

Баланс към 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.

2008 г.

BGN’000 BGN’000
1

2

3

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити

13,540

17,266

3,685

3,685

17,225

20,951

Парични средства

7,320

13,200

Банкови депозити

23,893

12,122

Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи

Други парични потоци

1,972
4
7,589

Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

11,502

3,913

Ценни к ни жа, п риет и за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа

4,673

11,502

Изменение на паричните средства през периода

(6,829)

Парични средства в началото на периода
Пари ч н и с р едс т ва в
края на периода

3421

3,258

2008 г.

BGN’000 BGN’000
Приходи от дивиденти

Задължения към ПОД

Съставител:
Н. Кънчева

2009 г.

85,627

Текущи пасиви

Всичко пасиви

БРОЙ 33

Ръководител:
Д. Петкова

Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции

8,104
48,405

38,671

625

270

3,347

3,282

59,772

36,483

4,595

4,852

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Всичко текущи активи

147,957

116,984

Всичко активи

165,182

137,935

ВЕСТНИК

87в. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2009 г.
2009 г.
2008 г.

Пасив

BGN’000

Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица

164,717

137,770

Всичко нетекущи пасиви

164,717

137,770

Текущи пасиви
Задължения към ПОД

139

122

Други текущи пасиви

326

43

Всичко текущи пасиви

465

165

165,182

137,935

Всичко пасиви

Отчет за паричните потоци за 2009 г.

Пари ч н и по т оц и о т/к ъм
други пенсионни фондове

2009 г.

2008 г.

BGN’000

BGN’000

16,807

21,162

Пари ч н и по т оц и о т/к ъм
пенсионноосигурителното
дружество
Такси

(1,682)
(2,832)

(3,246)

(2,832)

1

7,092

5,419

Парични потоци от сделки
с инвестиции

(26,262)

(8,765)

Парични потоци от сделки
с чуждестранна валута

494

(210)

Парични потоци от инвестиционни имоти

(71)

Изменение на паричните
средства през периода

(5,880)

12,777

Парични средства в началото на периода

13,200

423

Парични средства в края
на периода

7,320

13,200

3422

Приходи от операции с ценни книжа
Приходи от операции с чуждестранна
валута
Приходи от инвестиционни имоти
Всичко приходи
Разходи по операции
с ценни книжа
Разходи по операции с чуждестранна
валута
Разходи по инвестиционни имоти
Всичко разходи

2,881

1,301

26,318

23,995

282,409

276,163

53,887

45,982

1,413

3,298

366,908

350,739

248,687

400,309

53,685

46,926

418

539

302,790

447,774

64,118

(97,035)

Доход

Баланс към 31.ХІІ.2009 г.
2009 г.
1

(2,903)
331

Съставител:
Н. Кънчева

При ход и о т д и виденти
Приходи от лихви

(2,902)

574

Парични потоци от лихви

Приходи

BGN’000

Други
Парични потоци от дивиденти

BGN’000

Разходи

Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани
с осигурени лица

С Т Р. 1 2 5

988

Ръководител:
Д. Петкова

2

2008 г.
BGN’000
3

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити

79,667

81,216

Инвестиционни
имоти
В с и ч ко не т ек у щ и
активи
Текущи активи

22,728

12,672

102,395

93,888

Парични средства

50,436

37,600

Банкови депозити

105,107

39,227

0

43,909

207,487

156,026

2,728

325

14,909

18,284

293,578

143,638

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за търговия на
регулираните пазари
за ценни книжа
Общински облигации
И по т еч н и обл и гации
Инвестиции в чужбина

С Т Р.

126
1

Вземания, свързани
с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи

ДЪРЖАВЕН
2

3

1

25,207

13,143

Парични средства в
началото на периода

699,452

452,152

Парични средства в
края на периода

801,847

546,040

Съставител:
Н. Кънчева

Пасив
Нетекущи пасиви
Задъл жени я към
осигурени лица
В си ч ко не т ек у щ и
пасиви
Текущи пасиви

799,587

545,413

799,587

545,413

Задъл жени я към
ПОД
Други теку щи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

668

478

1,592

149

2,260

627

801,847

546,040

Отчет за паричните потоци за 2009 г.
2009 г.
2008 г.
BGN’000
1

BGN’000

2

3

Пари ч н и по т оц и ,
свързани с осигурени лица

217,227

198,788

Парични потоци от/
към други пенсионни фондове

(9,015)

(8,732)

Парични потоци от/
към пенсионноосигурителното дружество

(17,967)

(15,493)

Такси

(17,963)

(15,494)

Парични потоци от
пенсионноосигурителна дейност

Други

(4)

1

Парични потоци от
дивиденти

2,741

1,256

Парични потоци от
лихви

30,971

18,487

(191,790)

(166,893)

Парични потоци от
сделки с инвестиции
Парични потоци от
сдел к и с ч у ж дестранна валута
Парични потоци
от инвестиционни
имоти
Изменение на пари ч н и т е с редс т ва
през периода

ВЕСТНИК

2,949

(1,663)

(22,280)

1,462

12,836

27,212

БРОЙ 33
2

3
37,600

10,388

50,436

37,600
Ръководител:
Д. Петкова

3423
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Родителско настоятелство „Свети
Мина“ при 93 Целодневна детска градина – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 17.VI.2010 г. в
17,30 ч. на следния адрес: София, Столична община, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев 30,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
доклад-отчет на УС за дейността на сдружението
през 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклад-отчета на УС за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане бюджет на сдружението
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за бюджет на сдружението за
2010 г.; 3. обсъждане и приемане проект на УС за
годишна програма за 2010 г. за осъществяване на
дейността на сдружението; проект за решение – ОС
приема годишната програма за осъществяване
на дейността на сдружението през 2010 г.; 4. освобождаване на членове на УС и избор на нови
членове на УС; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за промени в състава на
УС; 5. разни. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, Столична община, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев
30, всеки работен ден от 8 до 18 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място независимо от броя членове на сдружението,
регистрирали се за участие в общото събрание.
3591
22. – Управителният съвет на Сдружение за
инициативи по заекването (СИЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.VІ.2010 г. в 13 ч. в офиса на сдружението в
София, ул. Хр. Белчев 36, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през 2009 г.; 2. обсъждане
на отчета и бъдещите инициативи през 2010 г.;
3. разглеждане на молби за членство; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. други.
3545
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация Български детски и младежки парламент“ (АБДМП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.VІ.2010 г.
в 13,30 ч. в София, ул. Кракра 2А, зала 201, при
следния дневен ред: 1. изслушване на доклад на
управителния съвет на сдружението за дейността през 2009 г.; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна
на необходимото съдържание на устава; 4. вземане на решение за промяна на седалището и
адреса на управление; 5. избор на нов член на
управителния съвет на сдружението и избор на
председател на управителния съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
3541

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

9. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.VI.2010 г. в 16 ч., в сградата на Българската
стопанска камара – София, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет – обсъждане и приемане; 2. доклад на контролния
съвет; 3. приемане на насоки за дейността на
управителния съвет на ББКЕ; 4. приемане на
бюджета на ББКЕ; 5. избор на управителен съвет;
6. избор на контролен съвет; 7. удостояване със
звание „Енергетик на годината”; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. при
същия дневен ред.
3544
3. – Съветът на директорите на „Строл –
1000“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на 23.VІ.2010 г. в 14 ч. на адрес: София, бул. Янко
Сакъзов 68, ап. 26, при следния дневен ред: 1.
доклад на съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството през 2009 г.; проекторешение – ОС приема доклада на СД за дейността
през 2009 г.; 2. годишен финансов отчет и доклад
на експерт-счетоводителя за 2009 г.; проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет
и доклада на експерт-счетоводителя за 2009 г.;
3. избор на експерт-счетоводител за 2010 г.;
проекторешение – ОС приема предложението
за избор на експерт-счетоводител за 2010 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на СД
за работата им през 2009 г.; проекторешение – ОС
приема предложението за освобождаване от отговорност членовете на СД; 5. промяна в устава
на дружеството; проекторешение – ОС приема
предложението за промяна в устава на дружеството; 6. избор на членове на СД поради изтичане
мандата на сегашните; проекторешение – ОС
преизбира с нов мандат сегашните членове на СД;
7. предложение за разпределение на печалбата;
проекторешение – ОС приема предложението за
разпределение на печалбата; 8. разни. Канят се
всички акционери да присъстват на редовното
общо събрание лично или чрез пълномощник.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
общото събрание ще се проведе на 7.VІІ.2010 г.
в 14 ч. в седалището на дружеството при същия
дневен ред.
3557
39. – Управителният съвет на Конфедерация на Българската индустрия (КБИ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 24.VІ.2010 г. в 14 ч. в сградата на ФНТС – София, ул. Раковски 108, зала 3,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за дейността на КБИ през отчетния период; 2.
доклад на КС за финансовата дейност на КБИ;
3. приемане на бюджета за 2010 г.; 4. промяна в
устава на КБИ; 5. утвърждаване на нови членове;
6. разни. Регистрацията на членовете ще започне
в 13,30 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание.
3542

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

11. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по клинична и трансфузионна хематология (БМСКТХ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 25.VІ.2010 г. в 16 ч. в залата
на Клиника „Хематология и онкология“ на Военномедицинската академия – София, ул. Георги
Софийски 3, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на БМСКТХ за 2009 г.;
2. обсъждане и приемане на финансовия отчет
на БМСКТХ за 2009 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.
3546
33. – Управителният съвет на Националното
сдружение на българските спедитори (НСБС),
София, юридическо лице с нестопанска цел, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 4 от устава
свиква общо събрание на членовете на НСБС
на 24.VІ.2010 г. в 14 ч. в зала „Конферанс“ № 5
на Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка 25, при
следния дневен ред: 1. одобряване на протокола
на общото събрание на НСБС от 17.VІ.2009 г.; 2.
приемане на отчета за мандата на управителния
съвет, годишния отчет за дейността на НСБС от
17.VІ.2009 г. до 24.VІ.2010 г., годишен баланс на
НСБС за 2009 г. и насоки за работа на НСБС през
2010 г.; 3. приемане на доклада на контролния
съвет за финансовите отчети на НСБС за 2009 г.;
4. освобождаване на член на управителния съвет
по негова молба и избор на нов член до края на
мандата на управителния съвет; 5. определяне
на встъпителния и на редовния членски внос
на членовете на НСБС за 2011 г. и приемане на
бюджета на НСБС за 2011 г.; 6. разни. Поканват
се всички членове на НСБС да присъстват лично
или чрез упълномощени представители на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 7 от устава на НСБС
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.
на същото място и при същия дневен ред при
спазване изискванията на ЗЮЛНЦ. Писмените
материали са на разположение на членовете на
интернет страницата и на адреса на управление
на НСБС в София, бул. Шипченски проход 43,
вх. Б, ет. 1.
3594
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автобояджийска сервизна асоциация“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 21.VІ.2010 г. в
16 ч. във Варна, ул. Петър Енчев 21, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УС
на сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет на
УС за 2009 г.; 3. бюджет за 2010 г.; 4. определяне
размер на встъпителна вноска за новоприети
членове за 2010 г.; 5. промени в устава; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общо събрание ще се проведе същия ден в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
3543
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бадминтон „Оряхово 80“, гр. Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на спортния клуб на 17.VІ.2010 г.
в 16 ч. в гр. Оряхово, ул. Александър Стамболийски 27, залата по бадминтон, при следния
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дневен ред: 1. промяна на устава; 2. избор на
управителен съвет, председател на управителния
съвет и контролна комисия; 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.
3558
12. – Управителният съвет на „Ротари клуб
Плевен центрум“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 3.VII.2010 г. в 18 ч. в залата на
ресторант „Централ“ в Плевен при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на клуба за
периода 2009 – 2010 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет; 3. одобряване на годишния
отчет за приходите и разходите на клуба за
2009 – 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на УС за отчетния период; 5. избор
на нов УС на клуба; проект за решение – ОС
приема промените на УС на клуба; 6. организационни (разни). При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове, лично или чрез писмено упълномощени от тях представители, да вземат участие в
работата на общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение при секретаря
на клуба всеки работен ден от 10 до 16 ч.
3556
20. – Управителният съвет на „Лайънс клуб“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на
17.VІІ.2010 г. в 18 ч. в Пловдив в Грандхотел
„Новотел Пловдив“, заседателна зала № 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността; 2. промяна в устава; 3. избор
на органи на управление; 4. освобождаване на
членове и приемане на нови членове; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
3596
30. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 8.VІІ.2010 г.
в 18 ч. в к. к. Боровец, хотел „Самоков“, зала
„Родина“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2008 и 2009 г.;
2. промени в устава на сдружението; 3. промени
в състава на управителния съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
3595
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1. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Акваполи“, с. Брестак, община
Вълчи дол, област Варна, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСН и заповед № РД-09-38 от 22.І.2010 г.
на министъра на земеделието и храните относно
откриване на процедура за учредяване на сдружение за напояване „Акваполи“, с. Брестак, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на предадената им по реда на
чл. 47 ЗСН и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН хидромелиоративна
инфраструктура; изграждане на нови напоителни
и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване;
отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и
агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици, отправя
покана към всички собственици на земеделски
земи в землището на с. Брестак да присъстват
на учредителното събрание на 17.VІІ.2010 г. в
10 ч. в Читалище „Отец Паисий“, с. Брестак.
Събранието ще протече при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за учредяване на сдружението и
приемане на устава му; 4. избиране органи на
управление на сдружението. Материалите по
дневния ред на учредителното събрание са на
разположение на учредителите в сградата на
кооперация „Мир“ в с. Брестак. При липса на
кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на 7.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в
читалище „Отец Паисий“, с. Брестак.
3559
Поправка. „А лфа България“ – А Д, прави
поправка на техническа грешка в обнародваното
съобщение (ДВ, бр. 32 от 2010 г., с. 94) на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа: вместо текста:
„Лицата, зак у пили права на организирани я
от „БФБ – София“ – АД, явен аукцион, могат
да запишат акции срещу тях до изтичането на
30 дни от деня, определен като начална дата
за прехвърляне на права и записване на акции.“ да се чете: „Лицата, закупили права на
организирания от „БФБ – София“ – АД, явен
аукцион, могат да запишат акции срещу тях
до изтичането на срока за записване на акции,
който изтича 15 работни дни след изтичане на
срока за прехвърляне на правата. В случай че
крайният срок за записване на акции изтича в
неработен ден, за крайна дата за записване на
акциите се счита първият следващ работен ден.“
3730
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